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Ca stat membru a Uniunii Europene, România urmează să îndeplinească obiectivele strategice  ale Conferinţei anuale a Consiliului European de la 

Stockholm: 

 îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi de formare profesională; 

 facilitarea accesului tuturor la educaţie şi la formare profesională; 

 deschiderea sistemelor de educaţie şi de formare profesională spre societate. 

Aceste schimbări necesită nu numai o transformare radicală a economiei europene, ci şi un program de modernizare a sistemelor de educaţie şi de 

formare profesională. 

În conformitate cu strategia Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice de postaderare, obiectivele generale şi specifice care vizează 

învăţământul preuniversitar sunt: 

1. Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie; 

2. Dezvoltarea învăţământului obligatoriu; 

3. Descentralizarea şi autonomia sistemului de învăţământ preuniversitar; 

4. Dezvoltarea educaţiei permanente din perspectiva instituţională; 

5. Corelarea sistemului de educaţie şi a celui de cercetare, dezvoltare şi inovare cu obiectivele şi reperele europene în învăţământul preuniversitar; 

6. Creşterea calităţii în educaţie şi în cercetare pentru formarea resurselor umane creative. 

Obiectivul strategic al şcolii devine astfel generarea sustenabilă a unei resurse umane înalt competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea 

actuală şi viitoare. Un asemenea deziderat este imposibil de realizat fără un management adecvat al calităţii educaţiei din şcoala noastră. 

Calitatea, echitatea şi eficienţa sunt cei trei piloni ai reformelor educaţionale din ultimele decenii din Europa şi din lume, care stau la baza construirii 

sistemelor de management şi de asigurare a calităţii din fiecare instituţie de învăţământ europeană, inclusiv a celor din România. Această aliniere a 

managementului educaţional şi a calităţii educaţiei din Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău este necesară nu numai pentru a se asigura o integrare reală 

şi funcţională, din punct de vedere educaţional, a şcolii în sistemul educaţional al Uniunii Europene, ci şi pentru ca absolvenţii noştri, beneficiarii direcţi ai 

acestei educaţii, să aibă şanse reale de reuşită în competiţia europeană universitară şi a forţei de muncă în care vor intra după terminarea şcolii. 

Managementul nostru optează ferm pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă; îşi exprimă angajamentul pentru implementarea performantă şi 

îmbunătăţirea continuă a sistemului de management cu scopul de a obţine rezultate care sa răspundă şi să depăşească nevoile beneficiarilor noştri (profesori, 

elevi, părinţi, comunitatea locală, autoritatea locală, agenţi economici). 
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 Scopul general urmărit prin activitatea desfăşurată, pe parcursul anului şcolar 2016 – 2017 a fost eficientizarea actului educaţional, îmbunătăţirea 

frecvenţei, a stării de disciplină a elevilor şi optimizarea calităţii vieţii şcolare. Orientată spre rezultate şi progres, activitatea colegiului nostru s-a împlinit prin 

cultivarea spiritului didactic şi ştiinţific, prin susţinerea unui învăţământ modern prin participarea la programe europene şi proiecte educative de cooperare / 

colaborare cu parteneri educaţionali /comunitari.  

Astfel, obiectivele generale care au fundamentat planul managerial al şcolii, în acest an şcolar, au fost:  

1. Diagnoza activităţilor desfăşurate în unitatea şcolară  

A. Informarea privind obiectivele, conţinuturile, strategiile de realizare şi eficientizarea activităţilor desfăşurate la nivel de şcoală 

B. Analiza activităţilor desfăşurate în anul şcolar anterior 

2. Optimizarea componentelor structurale ale unităţii de învăţământ 

A. Organizarea iniţială a activităţilor şcolare 

B. Asigurarea şi eficientizarea resurselor: 

1. Umane 

2. Materiale 

3. Financiare 

C. Asigurarea circulaţiei informaţiei 

D. Asigurarea relaţiilor şcolii cu I.S.J şi alte instituţii  

3. Planificarea activităţii şcolare  

A. Planificarea activităţii de conducere 

B. Planificarea procesului de învăţământ 

4. Coordonarea şi consilierea managerială. 

A. Controlul şi evaluarea activităţii instructiv– educative 

B. Controlul şi evaluarea activităţii de perfecţionare continuă 

C. Controlul şi evaluarea activităţii personalului auxiliar 

Raportul prezintă analiza întregii activităţii desfăşurate în şcoală, pe parcursul anului şcolar 2015 – 2016 şi a fost întocmit pe baza rapoartelor 

responsabililor de comisii metodice sau pe probleme, în baza datelor furnizate de compartimentele secretariat, contabilitate, bibliotecă şi internat. Materialul este 

structurat pe mai multe capitole, corespunzătoare domeniilor cuprinse în planul managerial şi anume:  

 capacitatea instituţională,  

 eficacitatea educaţională,  

 managementul calităţii.  

Fiecare capitol a fost dezvoltat în funcţie de strategiile şi de acţiunile impuse şi cuprinde toate aspectele importante ale activităţii: curriculum, educaţie, 

resurse umane şi financiare, administraţie şi comunitate. Prima parte face referiri la activitatea didactică, partea a doua cuprinde activităţile comisiilor metodice 

şi pe probleme, iar partea a treia conţine rapoartele compartimentelor adiacente.  
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PARTEA I 
 

I. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ  
 

Domeniul a avut ca obiectiv specific, optimizarea managementului organizaţional în vederea asigurării unui mediu şcolar potrivit învăţării, 

proiectarea activităţii conform standardelor de referinţă, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii din şcoală pe principiile 

calităţii.  

 

1. Managementul strategic  

 

Aspectul cel mai important al acestui subdomeniu a fost definirea şi alocarea clară a responsabilităţilor şi resurselor pentru fiecare activitate, 

conceperea unor structuri clare de comunicare, decizie şi raportare şi, nu în ultimul rand, stabilirea în mod transparent a unei noi strategii de acţiune. 

Astfel, indicatori de performanţă propuşi se referă, sintetic, la: elaborarea sau completarea documentelor de proiectare şi organizare a activităţii şcolii, 

asigurarea accesului la informaţii utile şi valide privind sarcinile lor şi obiectivele, stabilirea de noi parteneriate, îmbunătăţirea colaborării şi cooperării 

între factorii implicaţi în activitatea şcolii. 

 

Strategii propuse Activităţi realizate 

Activităţi nerealizate / 

Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

Stabilirea obiectivelor 

semestriale şi anuale ale 

activităţii întregii şcoli, în 

funcţie de rezultatele 

obţinute în anul 

precedent, formularea 

politiciii şcolii 

 Analizarea calităţii activităţii instructiv-educative desfăşurată în anul şcolar 

2016-2017 realizarea diagnozei şi stabilirea, pe acest fundament, a obiectivelor de 

dezvoltare ale şcolii; 

 Reorganizarea Consiliului de administraţie, conform normativelor în 

vigoare; 

 Organizarea comisiilor metodice şi pe probleme; 

 Stabilirea tematicilor întâlnirilor Consiliului de administraţie şi ale 

Consiliului profesoral; 

 Completare şi revizuirea PAS-ului – responsabil prof. Mariana Popescu, 

fundamentat pe analiza contextului socio-economic (a planului local şi a planului 

regional de acţiune pentru învăţământul tehnic) şi a recomandărilor făcute de 

comisia de monitorizare externă a implementării PAS în anul şcolar precedent. În 

document sunt cuprinse scopul, obiectivele şi programele rezultate din politicile şi 

strategiile europene, naţionale, regionale şi locale privind educaţia şi formarea 

profesională, iar implementarea lor a fost proiectată conform planului operaţional; 

- activitatea 

desfăşurată de către 

unele comisii pe 

probleme  
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Strategii propuse Activităţi realizate 

Activităţi nerealizate / 

Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea unui sistem 

intern de comunicare 

rapid şi eficient, 

extinderea sistemului de 

comunicare extern 

 Elaborarea planul managerial pe baza diagnozei activităţii instructiv - 

educative a anului şcolar anterior. 

 Acesta a constituit punctul de pornire în stabilirea obiectivelor semestriale şi 

anuale ale activităţii întregii şcoli, a modului de realizare a lor prin organizarea şi 

coordonarea comisiilor şi a Consiliului de administraţie şi stabilirea ierarhică a 

responsabilităţilor şi rolurilor; echipa de elaborare a planului a fost formată din 

director prof. Corlade Iulia, director adjunct prof. Gălbează Carmina/prof. Bot 

Cătălin, coord. educativ prof. Mihaela Stoean, responsabil CEAC prof. Carmen 

Cristea, responsabilii comisiilor metodice: prof. Ioana Vornicu, şi prof. Popa 

Daniela Monica responsabili ai comisiei metodice Limbă şi comunicare, prof. 

Alina Danciu, şef catedră Limba modernă, prof. Marius Dragomir şi prof. Stoica 

Gabriela, responsabili ai comisiei metodice Matematică, prof. Luciana Şulea, 

responsabil comisiei metodice Ştiinţe, prof. Medvedev Oana, responsabilul 

comisiei metodice Geografie, religie, ed. fizică şi socio-umane, prof. ing. Lavinia 

Buşcă, responsabilul comisiei metodice Discipline tehnice şi informatică, prof. 

Aaniţei Paraschiva, responsabilul comisiei metodice Discipline economice, înv. 

Balan Marieta - responsabil a comisiei metodice a învăţătoarelor şi educ. 

Gheorghiu Elena -  responsabila a comisiei metodice a educatoarelor.  

 Elaborarea planurilor manageriale ale catedrelor (responsabilii comisiilor 

metodice); 

 Elaborarea planului de acţiune al CEAC; 

 Revizuirea Regulamentului Intern; 

 Modificarea fişelor postului conform noilor structuri de comisii şi noilor 

atribuţii, respectând sugestiile IPM; 

 Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor atribuite conform fişei postului prin 

asistenţe la ore (conform anexei 1), întâlniri de lucru, observaţii şi rapoarte de 

activitate; 

 Comunicarea electronică între conducerea şcolii şi cadrele didactice; 

 Elaborarea unor instrumente de lucru eficiente (decizii, rapoarte, procese 

verbale, minute); 

 Organizarea şedinţelor cu părinţii şi a lectoratelor la nivelul şcolii (la care 

au participat diriginţii, psihologul şcolar şi profesorii care predau discipline de 

examen), organizarea întâlnirilor individuale cu părinţii; 
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Strategii propuse Activităţi realizate 

Activităţi nerealizate / 

Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

Restructurarea reţelei 

şcolare în funcţie de 

programele de dezvoltare 

locală şi regională 

 Menţinerea colaborării cu instituţiile de învăţământ superior pentru a 

facilita tranziţia absolvenţilor de la liceu la facultate; 

 Stabilirea unui program sistematic de comunicare cu părinţii prin 

anunţarea orelor disponibile şi prin participarea la şedinţele cu părinţii; 

 Stabilirea ierarhică a responsabilităţilor şi a rolurilor la nivelul 

tuturor departamentelor instituţiei, stabilirea organigramei şcolii; 

 Extinderea reţelei de parteneriate şi stabilirea unor noi 

colaborări/parteneriate cu institiţii de cultură şi artă, universităţi, biserica, 

ONG – uri, asociaţii; 

 Preocuparea pentru colaborări noi cu Consiliul local în privinţa 

repartizării fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea şcolii şi cu 

agenţii economici; 

 Colaborarea cu reprezentanţi ai poliţiei pentru îmbunătăţirea frecvenţei 

elevilor la cursuri şi a stării de disciplină a acestora;  

 Pentru organizarea instruirii practice a elevilor s-au încheiat Convenţii 

de colaborare, cu agenţii economici unde elevii noştrii efectuează 

instruirea practică comasată;  

 Realizarea proiectului planului de şcolarizare în funcţie de programele 

de dezvoltare locală şi regională şi strategia de dezvoltare a şcolii;  

 Realizarea proiectului de încadrare şi de normare a personalului 

didactic pentru anul şcolar 2016-2017.   

 reprezentarea 

părinţilor la lectoratele 

pe şcoală şi la şedinţele 

pe clase  

 nu au predat toţi 

diriginţii, consilierului 

educativ, copii după 

procesele-verbale de la 

şedintele organizate cu 

părinţii 

 

Planurile manageriale, fie că au fost concepute la nivel de unitate, fie că au fost întocmite la nivel de catedră, sunt, în general, rezultatul 

muncii în echipă. Planul managerial al şcolii a fost prezentat într-o şedinţă a Consiliului profesoral, iar activităţile proiectate au fost detaliate prin 

responsabilii comisiilor metodice, în funcţie de obiectivele fiecărei comisii, prin planuri proprii. La baza conceperii planurilor manageriale ale 

catedrelor a stat diagnoza activităţii din anul precedent, mai exact nivelul performanţelor realizate şi planurile de îmbunătăţire din perioada vizată. 

În ceea ce priveşte monitorizarea îndeplinirii sarcinilor se poate spune că încadrarea în termenele fixate nu este respectată de către toate cadrele 

didactice şi, în mod asemănător, implicarea membrilor comisiilor metodice şi pe probleme în acţiunile proiectate, poate fi un aspect pe lista 

planului de îmbunătăţiri. Există, totuşi, preocupări pentru colaborare între factorii implicaţi în activitatea şcolii, iar comunicare este eficientă în 

mare măsură.  
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Relaţiile dintre şcoală şi autorităţile locale pot fi caracterizate ca fiind de cooperare, în limita resurselor disponbile foarte limitate. În 

vederea creşterii vizibilităţii şcolii în cadrul comunităţii locale, şcoala prezintă oferta educaţională tuturor celor cu care colaborează: şcoli, 

inspectorate, agenţi economici.  

 

2. Managementul operaţional  
 

Managementul operaţional a fost orientat spre stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi valorificarea eficientă a resurselor tuturor 

componentelor sistemice ale activităţii de învăţare. Dintre criteriile de performanţă stabilite pentru acest domeniu amintim:  

 Rolurile, responsabilitatile, autoritatea şi răspunderea ce revin fiecărui membru al personalului sunt în mod clar definite, alocate şi 

respectate;  

 Comunicarea se bazează pe sistemul de informare internă, existenţa şi eficienţa instrumentelor de lucru specifice elaborate;  

 Adaptarea şi acoperirea susţinută a cererii de mediatizare a instituţiei;  

 Gestionarea şi transmiterea eficientă a informaţiilor de interes public;  

 Dezvoltarea/menţinerea colaborării eficiente cu factorii externi; colaborarea cu partenerii educaţionali externi face ca programele şi 

procesul de învăţare să fie mai accesibile;  

 Probleme tehnice ale şcolii sunt permanent monitorizate şi rezolvate, spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor 

de elevi, sunt semnalate şi sunt uşor de localizat, iar elevii au acces la resursele de învăţare care corespund nevoilor lor şi care sunt adecvate şi pentru 

studiul independent;  

 Baza materială este accesibilă, funcţională şi adecvată tuturor, iar echipamentele şi materialele sunt moderne şi eficiente;  

 Creşterea gradului de corectitudine în completarea documentelor şcolare, utilizarea corectă conform legii a documentelor şcolare;  

 Interes pentru înnoirea si completarea materialului didactic şi utilizarea acestuia în procesul instructiv-educativ;  

 Încadrarea în termen a respectării obligaţiilor legislative privind funcţionarea şcolii auto;  

 Existenţa parteneriatului şcoală - părinţi.  

 

 Strategii propuse Activităţi realizate 

Activităţi nerealizate / 

Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

 

Reactualizarea 

regulamentelor, stabilirea 

strategiilor 

  

 

 

 

- Elaborarea planurilor de activităţi extraşcolare, de combatere a violenţei, 

de reducere a absenteismului şi a abandonului, de educaţie pentru mediu, 

de educaţie pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate, de 

orientare şcolară şi profesională, de educaţie pentru cultură (cons. educ. 

prof. Mihaela Stoean, psihopedagog şcolar prof. Balan G. şi Antohe Lenuţa)  

- În scopul asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor 

educative şi administrative din şcoală şi promovării muncii în echipă s-au 

constituit comisii metodice (anexa 3) şi de comisii pe probleme;  

 

- nu au fost realizate 

toate activităţile 

propuse în planurile de 

combatere a violenţei şi 

reducere a 

absenteismului  
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Dezvoltarea unui sistem 

de informare eficient  

 

 

 

Promovarea mai intensă 

a şcolii în comunitate, 

fructificarea 

oportunităţilor de 

colaborare locale 

 

 

 

Asigurarea cadrului 

optim de desfăşurare a 

activităţii şcolii  

 

 

 

 

 

 

Asigurarea pregătirii 

elevilor în acord cu 

standardele de pregătire 

profesională  

 

- Comunicarea prin e-mail s-a dovedit eficientă pentru transmiterea 

informaţiilor direcţionate către personalul didactic şi didactic-auxiliar al şcolii;  

- Actualizarea paginii web a şcolii (dir. prof. Iulia Corlade) şi completarea ei 

cu informaţii utile;  

- Realizarea şi promovarea ofertei educaţionale a şcolii (Comisia pentru 

promovarea imaginii şcolii şi a ofertei educaţionale); 

- Realizarea de pliante promoţionale cu oferta şcolii;  

- Promovarea imaginii şcolii prin postarea de articole informative pe site-ul 

şcolii (dir.prof. Iulia Corlade) şi pe  facebook.;  

- Promovarea în mass-media a activităţilor şi realizărilor colegiului;  

- Colaborarea cu Primăria Bacău în vederea finanţări/susţinerii unor proiecte 

educative;  

 

- Prelucrarea măsurilor de protecţie a muncii (profesorii şi maiştri 

instructori), completarea planului de protecţie a muncii cu stabilirea măsurilor 

de siguranţă pentru fiecare loc de activitate din şcoală;  

- Efectuarea vizitelor medicale obligatorii la început de an şcolar;  

- Actualizarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare;  

- Stabilirea programului de serviciu pe şcoală, completarea fişelor de 

atribuţii ale profesorilor de serviciu, conform RI, întocmirea graficelor 

claselor care au efectuat serviciul pe scoală; prelucrarea principalelor sarcini şi 

atribuţii prevăzute în Regulamentul Intern (director prof. Carmina 

Gălbează/Cătălin Bot, prof. Eduard Corlade, prof. Nicoleta Apostu, prof. Stoica 

Gabriela, prof. Barbu Alina);  

- Completarea documentelor şcolare s-a efectuat, în mare măsură, fără greşeli; 

există puţine corecturi;  

- Folosirea echipamentelor IT la orele de curs sau pregătire pentru examene 

(Catedra de Matematică, Catedra de Ştiinţe, Catedra Tehnică, Catedra 

Economica, Catedra de Limbă şi Comunicare, Catedra Om şi Societate);  

- Stabilirea necesarului de materiale didactice, echipamente, manuale şi 

achiziţionarea parţială a fondului propus.  

- unele cadre didactice 

nu îşi deschid în mod 

regulat e-mail-ul  

 

 

- reacţia întârziată a 

unor cadre didactice la 

solicitările primite  

 

- interesul scăzut al 

mass-mediei pentru 

participarea la 

activităţile/evenimentele 

deosebite care au avut 

loc în şcoală şi pentru 

promovarea acestora in 

comunitatea locală;  

 

 

 

- Interesul scăzut al 

unor diriginţi în 

completarea îngrijită şi la 

timp a cataloagelor  

 

- Cererea de cărţi de 

specialitate sau softuri 

educaţionale  

 

Privitor la baza materială a şcolii, există preocupări pentru reînnoirea şi îmbunătăţirea echipamentelor şi materialelor didactice sau a 

spaţiilor de activitate, manifestate constant, în limitele totuşi restrictive ale legile. Deşi regulamentul de ordine interioară a fost prelucrat şi asumat, 

numărul cazurilor de indisciplină şi absenteism este mare. De asemenea, este îngrijorător ritmul de degradare a unor săli şi indolenţa cu care 

este tratat acest aspect de către profesori. Cred că trebuie acordată o atenţie mai mare educării pozitive a elevilor în ceea ce priveşte frecvenţa la 

ore, păstrarea mobilierului din dotare, recuperarea pagubelor şi ţinută. Mai mult, mediul şcolar trebuie să fie compatibil cu idealurile unei societăţi 

democratice, printre care nu se poate găsi în nici un caz indiferenţa faţă de regulamente şi faţă de respectarea legii. Trebuie să veghem, în mod 
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constant, ca spaţiul şcolii să constituie un spaţiu de manifestare a responsabilităţii, a ţinutei şi comportamentului decent, de care sunt legate 

corectitudinea, onoarea, respectul reciproc şi toleranţa faţă de opiniile diferite. Remarcăm laudativ efortul multor cadre didactice de a promova o 

imagine de succes a şcolii prin multe iniţiative, proiecte şi activităţi educative.  

 

 

3. Managementul personalului  
 

Succesul sau eşecul unei şcoli este intrinsec legat de modul în care reacţionează angajaţii acesteia, de aceea este recomandată o permanentă 

preocupare pentru motivarea lor, însuflându-le angajament şi dorinţă de acţiune şi încurajându-le creativitatea. Aceste aspecte au fost operaţionalizate 

prin alegerea indicatorilor de performanţă, şi anume: utilizarea potenţialului fiecărei persoane, demonstrarea unui grad de implicare ridicat din partea 

cadrelor didactice, asigurarea cadrului corespunzător ce oferă sprijin în dezvoltarea personală şi profesională a profesorilor.  

 

Strategii propuse Activităţi realizate 
Activităţi nerealizate / Aspecte care 

necesită îmbunătăţiri 

Gestionarea resurselor umane: 

proiectarea, stabilirea sarcinilor 

pentru întreg personalul şcolii  

 

 

 

Sprijinirea cadrelor didactice în 

dezvoltarea personală şi 

profesională  

 

 

 

 

 

 

Integrarea evidenţei resurselor 

umane într-o bază de date 

informatică  

 

-  Normarea întregului personal existent şi încadrarea 

profesorilor nou-veniţi în unitate, pe baza dispoziţiilor primite de 

la ISJ conform Legii învăţământului şi a Codului muncii; 

întocmirea contractelor individuale de muncă şi a fişelor postului;  

-  Stabilirea planului de asistenţe la ore şi a obiectivelor 

urmărite, realizarea asistenţelor şi interasistenţelor în cadrul 

catedrelor;  

-  Majoritatea cadrelor didactice din şcoala noastră au 

participat constant la activităţile/cercurile metodice 

organizate la nivel local sau judeţean;  

-  Au participat la cursuri de formare continuă organizate de 

Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” majoritatea cadrelor 

didactice din unitatea noastră 

 

-  Responsabilul cu formarea profesională, d-nul Marius 

Dragomir şi d-na prof. Gabriela Stoica a reactualizat baza de 

date în acest sens şi a informat cadrele didactice, în timp util, 

asupra termenelor şi modalităţilor de înscriere la cursuri şi 

programe de formare organizate prin CCD Bacău sau alte 

instituţii.  
 

 

 

 

 

-  numărul interasistenţelor la ore în 

cadrul comisiilor metodice  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  baza de date este incompletă   

-  mai sunt cadre didactice care nu-i 

transmit responsabilului cu formarea 

profesională raportul activităţii de 

formare şi pregatire profesională  
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Conferinţele sau simpozioanele locale şi naţionale au constituit un  bun prilej pentru o parte din cadrele didactice pentru a reprezenta 

cu cinste  şcoala noastră. Remarcăm laudativ preocuparea colegilor noştri pentru pregătire continuă în disciplină şi pentru obţinerea gradelor 

didactice.  
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II. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 
 

Obiectivele specifice urmărite în acest domeniu au fost: eficientizarea managementului în scopul îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ, 

optimizarea procesului de predare – învăţare, îmbunătăţirea metodelor de monitorizare şi evaluare în sprijinul progresului elevilor.  

 

1. Oferta educaţională  
Activitatea de învăţare este, prin ea însăşi, motivantă, dacă răspunde capacităţilor, nevoilor, intereselor şi experienţei elevilor. Este 

binecunoscut faptul că elevii obţin rezultate mai bune la disciplina care-i interesează şi pentru care, bineînţeles, dispun şi de capacităţile necesare. În 

acest sens, indicatorii de performanţă urmăriţi au fost legaţi de programele de învăţare ce trebuie să răspundă nevoilor de formare ale elevilor. 

 

Strategii propuse Activităţi realizate 
Activităţi nerealizate / Aspecte 

care necesită îmbunătăţiri 

Corelarea programelor de 

învăţare cu obiectivele 

stategice ale şcolii şi 

nevoilor de dezvoltare ale 

elevilor  

 

- Întocmirea opţionalelor (CDL) acoperă nevoile pregătirii de 

specialitate a elevilor şi de dezvoltare personală. S-a proiectat 

curriculum-ul în dezvoltare locală pentru fiecare  profil şi 

specialitate/ calificare profesională, la clasele a X-a (Buşcă Lavinia, 

Cristea Carmen, Cosmescu Mihaela, Radu Tania, Craiu Vasile, Corlade 

Iulia şi Corlade Eduard, Canelea Daniela, Negrea Eugenia);  

- Se foloseşte munca în grup sau fişe de lucru individuale cu material 

expus gradual în funcţie gradul de dificultate şi evaluarea însoţită de 

autoevaluare sau interevaluare (Catedra de Matematică, Catedra de 

Ştiinţe, Om şi societate, Catedra de Limbă şi comunicare, Catedra 

Tehnică, Catedra discipline economice şi tehnologia informaţiei);  

- Au fost proiectate şi realizate aplicaţii practice pentru modulele la 

care se pot efectua acestea, iar în cazul celorlalate module au fost 

realizate fişe de lucru, care să probeze dezvoltarea laturii aplicative a 

competenţelor formate. În procesul de predare-învăţare au fost utilizate 

manuale, auxiliare curriculare proprii, prezentări ppt, fişe de lucru, 

baza materială existentă (Catedra tehnică);  

- Dinamizarea activităţii la clasă prin folosirea unor instrumente 

moderne şi variate: învăţarea prin descoperire, munca pe grupe, 

dezbaterea, conversaţia euristică, brainstorming, metoda mozaicului 

(fişe de lucru, teste, proiecte, referate, portofolii etc);  

- S-au folosit metode activ-participative în activitatea de predare-

învăţare, adaptându-se limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale 

 

- Interesul tuturor pentru 

îmbunătăţirea muncii la clasă  

 

 

 

 

 

 

 

- Formarea elevilor în 

direcţia asumării 

responsabilităţii în procesul 

propriu de învăţare este încă 

un proces dificil şi anevoios  

 

 

 

- Reprezentarea slabă a 

elevilor din clasele terminale 

la pregătirile organizate în 

şcoală pentru bacalaureat  
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educabililor prin: simplificarea exprimării şi creşterea gradului de 

concreteţe a exemplelor utilizate (toate comisiile metodice);  

- Diferenţierea parcursurilor de învăţare prin proiectarea unor 

secvenţe / itemi de ameliorare / recuperare (Catedra Limbă şi 

comunicare);  

-  Analiza rezultatelor obţinute la testele iniţiale, de progres şi finale 

şi transmiterea lor către CEAC (toate comisiile metodice), Profesorii s-

au asigurat de faptul că elevii sunt familiarizaţi cu activităţile de 

evaluare formativă, tradiţională sau alternativă, şi au făcut eforturi ca 

aceasta să fie - în majoritatea cazurilor - adecvată, corectă şi efectuată în 

mod regulat;  

-  S-au organizat simulări ale probelor de Bacalaureat şi au fost 

planificate ore de pregătire suplimentară a elevilor în vederea 

susţinerii Bacalaureatului;  
-  Au fost concepute şi aplicate programe de recapitulare a 

cunoştinţelor pentru elevii claselor a XII-a / a XIII-a rută directă seral. 

Rezultatele obţinute de elevi la simulările examenului de Bacalaureat au 

fost asimilate testelor de progres şi au stat la baza planurilor de 

revizuire întocmite de profesorii de specialitate;  

-  Rezultatele evaluării elevilor la simulările pentru Bacalaureat au fost 

comunicate părinţilor la lectoratul cu parinţi pe şcoală şi la şedinţele pe 

clase;  

 

 

- Nerespectarea constantă a 

programului de pregătire 

suplimentară conceput şi 

anunţat elevilor şi părinţilor 

de catre profesorul de 

biologie;  

 

 

 

CDL - urile întocmite au fost rezultatul colaborării dintre profesori şi maiştri instructori. Mobilizarea elevilor, respectarea stilurilor 

individuale de învăţare şi îmbunătăţirea abilităţilor sunt asigurate şi prin calitatea materialelor folosite, a portofoliilor şi a utilizării metodelor 

alternative.  
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2. Realizarea curriculumului  
 

Interpretat sistemic, procesul de învăţământ este rezultatul interdependenţelor dintre toate componentele sale (obiective, conţinuturi, 

metodologii şi mijloace didactice, evaluarea rezultatelor şcolare, relaţia educaţională). Pentru a se finaliza cu rezultatele expectate, procesul de 

învăţământ trebuie coordonat optimal, atât intra cât şi interstructural de aceea s-a prevăzut ca activitatea la clasă să dezvolte potenţialul copiilor, elevii 

să obţină îndrumări pentru a înţelege, a obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor, să se utilizeze o gamă variată de metode şi materiale 

didactice şi, în general, munca profesorului să fie centrată pe elev. 

 

Strategii propuse Activităţi realizate 

Activităţi nerealizate / 

Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

Proiectarea şi realizarea 

programului de învăţare  

 

Implementarea şi 

dezvoltarea 

curriculumului  

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea pregătirii 

didactice şi de 

specialitate a 

profesorilor  

 

 

 

 

 

 

 

-  Proiectarea didactică s-a făcut cu respectarea programelor şcolare în 

vigoare, după forma şi structura indicată în cadrul Consfătuirilor 

metodice pe disipline;  

-  Există preocupări, în multe cazuri, de proiectare a predării şi a evaluării 

conform rezultatelor testelor iniţiale, ale programelor în vigoare şi cu 

modelele standardizate;  

-  Caracterul aplicativ al cunoştinţelor asimilate la nivel teoretic, a fost 

exploatat prin diverse activităţi atât în timpul lecţiilor cât şi prin activităţi 

educative;  

-  Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii şi metode de 

predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale, abilităţilor, 

motivării fiecărui elev (raport al asistenţelor la ore - anexa 1)  

-  Se utilizează o gamă variată de materiale didactice care sprijină şi 

sporesc valoarea învăţăturii teoretice şi practice;  

-  Monitorizarea ritmicităţii notării; 

 

-  Prezentarea programelor la fiecare disciplină (toate catedrele), stabilirea 

manualelor şi în unele cazuri, achiziţionarea lor;  

-  Întocmirea orarului şcolii (director prof. Corlade Iulia,  prof. Dodiţă 

Gheorghe, Şuşu Marian, Ursu Adrian, Buşcă Lavinia, Cristea Carmen  şi 

Vornicu Ana Ioana) şi redactarea lui cu ajutorul calculatorului (analist 

programator Macarie Jana, informatician Codreanu Andreea şi Ghirvu 

Geanina);  

-  Stabilirea modului de parcurgere a modulelor (director Corlade Iulia şi 

prof. Buşcă Lavinia);  

- Predarea cu întârziere a 

planificărilor sau situaţii 

în care planificările nu au 

fost predate  

 

- Realizarea de lecţii 

AeL, organizarea de 

lecţii demonstrative  

 

- Unele cadre didactice 

au întârzieri în trecerea 

notelor şi a absenţelor  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analiza testelor iniţiale 

în Consiliul profesoral  

- Unele cadre didactice nu 

respectă termenele fixate 

pentru aplicarea şi 
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Stabilirea politicii de 

monitorizare a 

progresului elevilor, 

analiză şi îmbunătăţire a 

procesului didactic  

 

 

 

 

-  Participarea la activităţi metodice organizate, la nivelul municipiului, de 

către comisiile metodice de specialitate (toate comisiile metodice – detalii la 

anexa 3)  

-  Realizarea unui calendar pentru perioadelor de evaluare iniţială, pe 

parcurs şi finală;  

-  Evaluarea continuă a fost realizată prin verificare orală, teste, fişe de 

lucru, fişe de evaluare, fişe de progres;  

-  În evaluarea sumativă, dar şi în cea formativă, s-a constatat şi utilizarea 

unor metode alternative de evaluare  - totalitatea disciplinelor de studiu: 

portofolii, proiecte, referate, aplicaţii practice, experimente, prezentări Power-

Point etc.;  

- Transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare s-a realizat prin 

afişarea punctajului la fiecare item şi comunicarea criteriilor de notare;  

-  Stimularea şi dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a elevilor;  

-  Oferirea feed-back-ului evaluării a permis elevilor interesaţi să-şi 

îmbunătăţească rezultatele la învăţătură, prin concentrarea eforturilor asupra 

acelei / acelor discipline de studiu la care rezultatele obţinute sunt modeste sau 

chiar îi plasează în situaţie de corigenţă / repetenţie;  

-  Identificarea nivelului de atingere a standardelor profesionale de către 

profesorii vizaţi de asistenţe şi întocmirea planurilor de acţiune viitoare 

(comisia CEAC).  

trimiterea electronică 

către responsabilii 

comisiilor metodice a 

rezultatelor testărilor 

iniţiale, de progres şi 

finale ale elevilor  

- Carenţe în derularea 

avtivităţîi suplimentare de 

remediere a rezultatelor 

şcolare ale elevilor  

-  Monitorizarea 

insuficientă– de către 

diriginţii claselor 

terminale şi de către 

serviciul Secretariat – a 

inserţiei socio-

profesionale a 

absolvenţilor  

 

Proiectele de lucru conţin obiective clar definite şi metodele de predare - evaluare sunt adaptate şi revizuite permanent. În procesul de 

predare-învăţare, cei mai mulţi dintre profesori utilizează o gamă variată de materiale didactice care sprijină şi sporesc valoarea învăţăturii teoretice 

şi practice. Deşi evaluarea iniţială oferă o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program individual, feed-back-ul evaluărilor nu se 

furnizează constant către elevi. În cea mai mare parte, activitatea la nivelul catedrelor, constituite la începutul anului şcolar, s-a desfăşurat în 

conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste predictive la multe disciplinele şi s-au întocmit planificarile în 

concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea.  

Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. Apoi, au fost realizate activităţi 

individualizate de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţa şi activităţi de recuperare pentru elevii cu dificultăţi în învăţare.  

Toţi diriginţii au aplicat claselor lor teste pentru stabilirea stilurilor individuale de învăţare, iar cadrele didactice au încercat să realizeze 

programe de învăţare bazate pe strategii didactice care să corespundă acestor interpretări.  

Elevilor de clasa a IX-a şi profesorilor care predau la aceste clase li s-au aplicat chestionare pe tema adaptării/integrării „bobocilor” în 

nou mediu/ciclu şcolar.  
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3. Rezultatele învăţării  

   Situaţia la învăţătură  

 Procentajul de promovare la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 a fost de 87.56%, faţă de 92,39%  procent înregistrat la sfârşitul anului 

şcolar 2015-2016, faţă de 90,41%  procent înregistrat la sfârşitul anului şcolar 2014-2015. faţă de 87,39%, procent înregistrat la sfârşitul 

anului şcolar 2013-2014.  

 Procentajul de promovare la Şcoala gimnazială “Ion Luca” la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 a fost de 100%, faţă de 97,69%  procent 

înregistrat la sfârşitul anului şcolar 2015-2016, faţă de 90,41%  procent înregistrat la sfârşitul anului şcolar 2014-2015.   

 Situaţie comparativă a procentului de promovabilitate  
 

Anul şcolar 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Procentul de promovabilitate C.T. “D. Mangeron” 90,41% 92.39% 87.56% 

Şc. gim. “Ion Luca” 96.52% 97.69% 100% 
 

 Situaţia pe clase se prezintă astfel:  
 

Nivelul 
Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la sfârşitul 

anului 
Promovaţi Repetenţi 

Procentul de 

promovabilitate 
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

Clasa 0 31 30 30 0 100% 

Clasa a I-a 29 30 30 0 100% 

Clasa a II-a 32 32 32 0 100% 

Clasa a III-a 25 25 25 0 100% 

Clasa a IV-a A 17 17 17 0 100% 

Clasa a IV-a B 18 18 18 0 100% 

TOTAL 152 152 152 0 100% 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

Clasa a V-a 21 23 23 0 100% 

Clasa a VI-a 29 29 29 0 100% 

Clasa a VII-a 24 23 23 0 100% 

Clasa a VIII-a A 22 22 22 0 100% 

Clasa a VIII-a B 14 14 14 0 100% 

TOTAL 110 110 110 0 100% 

TOTAL ŞC.GIM. 

„ION LUCA” 

BACĂU 
262 262 262 0 100% 
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Nivelul 
Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la sfârşitul 

anului 
Promovaţi Repetenţi 

Procentul de 

promovabilitate 

LICEU ZI 

Clasa a IX-a  63 56 40 9 71,43% 

Clasa a X-a 51 44 38 6 86,36% 

Clasa a XI-a 36 33 32 1 96,97% 

Clasa a XII-a 64 58 57 1 98,28% 

TOTAL 214 191 167 17 87.43%  

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

 Clasa a 9P-a 138 130 107 23 82.31% 

Clasa a 10P-a 112 111 103 8 

 
92.79% 

Clasa a 11P-a 70 69 68 1 98.55% 

TOTAL 320 310 278 32 89.68%  

LICEU - SERAL 

Clasa a XI-a 79 44 44 0 100% 

Clasa a XII-a 45 44 31 13 70.45% 

Clasa a XIII-a 27 27 26 1 96.30% 

TOTAL 151 115 101 14 87.83%  

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 

Anul I 51 45 32 13 71.11% 

Anul II 15 14 13 1 92.86% 

TOTAL 66 59 45 14 76.27%  

Total C.T. „Dumitru 

Mangeron” Bacău 
751 675 591 77 87.56%   
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Situaţia numărului de elevi repetenţi şi a promovabilităţii pe clase:  
 

CLASA 
Numărul total de 

elevi 

Numărul total 

de repetenţi 

Numărul total de 

promovati 

Procentul de 

promovabilitate% 

CLASA I 30 0 30 100% 
CLASA II A 32 0 32 100% 

CLASA III A 25 0 25 100% 

CLASA IV A 17 0 17 100% 

CLASA IV B 18 0 18 100% 

CLASA V 23 0 23 100% 
CLASA VI A 29 0 29 100% 

CLASA VII A 23 0 23 100% 

CLASA VIII A 22 0 22 100% 

CLASA VIII B 14 0 14 100% 

9A 21 3 18 85.71% 
9B 22 5 17 77.27% 

9 C 13 1 12 77.27% 

10A 20 4 16 80% 

10B 24 2 22 91.67% 

11A 16 1 15 93.75% 

11B 17 0 17 100% 

12A 17 0 17 100% 

12B 12 1 11 91.67 % 

12C 10 0 10 100% 

12D 19 0 19 100% 

9P1 21 0 21 100% 

9P2 27 1 26 96.30% 

9P3 27 8 19 70.37% 

9P4 27 7 20 74.07% 

9P5 28 7 21 75% 

10P1 26 3 23 88.46% 

10P2 24 1 23 95.83% 

10P3 20 1 19 95% 

10 P4 18 3 15 83.33% 

10 P5 23 0 23 100% 
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CLASA 
Numărul total de 

elevi 

Numărul total 

de repetenţi 

Numărul total de 

promovati 

Procentul de 

promovabilitate% 

11P1 27 0 27 100% 

11P2 20 1 19 95% 

11P3 22 0 22 100% 

11S1 SEM I 11 0 11 100% 

11S1 SEM II 16 0 16 100% 

11S2 SEM II 32 1 17 53.13% 

12S1 26 8 18 69.23% 

12S2 18 5 13 72.22% 

13S1 12 1 11 91.67% 

13S2 15 0 15 100% 

IPL1 23 11 12 52.13% 

IPL2 22 2 20 90.91% 

IIPL 14 1 13 92.86% 
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 Situaţia absenţelor la sfârşitul anului şcolar 2016-2017:  
 

CLASA 
TOTAL 

ABSENTE 
ABSENTE MOTIVATE 

ABSENTE 

NEMOTIVATE 

NUMAR DE 

ELEVI 

TOTAL 

ABSENTE/ELEV 

CLASA 0 118 33 85 30 3,93 

CLASA I 0 0 0 30 0 

CLASA II A 24 21 3 31 0,77 

CLASA III A 24 4 20 25 0,96 

CLASA IV A 29 0 29 17 1,70 

CLASA IV B 0 0 0 18 0 

CLASA V 424 309 115 23 18,43 

CLASA VI 1046 651 395 29 36,06 

CLASA VII A 391 262 129 23 17 

CLASA VIII A 377 340 37 22 17,13 

9A 1201 764 437 22 56 

9B 968 557 411 20 48 

9c 4872 1973 2899 21 232 

10A 2988 759 2229 25 120 

10B 3119 828 2291 26 120 

11A 1247 603 644 18 69 

11B 1514 1211 303 18 84 

12A 706 292 414 17 42 

12B 717 502 315 14 51 

12C 1466 440 1026 14 105 

12D 1537 383 1154 19 81 

9P1 1253 728 525 28 45 

9P2 714 399 315 28 26 

9P3 3889 909 2980 26 150 

9P4 3620 875 2745 28 129 

9P5 2017 911 1106 28 72 



 20 

 

CLASA 
TOTAL 

ABSENTE 
ABSENTE MOTIVATE 

ABSENTE 

NEMOTIVATE 

NUMAR DE 

ELEVI 

TOTAL 

ABSENTE/ELEV 

10P1 2370 427 1943 27 88 

10P2 1077 662 415 24 45 

10P3 2496 939 1557 20 125 

10P4 848 459 425 19 47 

10P5 1436 475 961 22 65 

11P1 672 129 543 28 24 

11P2 746 252 494 20 37 

11P3 412 164 248 22 19 

11S1 SEM I 71 36 35 12 6 

11S1 SEM II 558 166 392 33 17 

11S2 SEM II 366 22 344 35 11 

12S1 1623 659 964 26 62 

12S2 1795 428 1367 19 94 

13S1 344 289 55 12 29 

13S2 236 20 216 15 16 

IPL1 1679 742 937 24 70 

IPL2 1116 194 922 37 3 

IIPL 250 182 68 15 17 
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Şcoala gimnazială “Ion Luca” 

 

Clasele cu cel mai mare număr de absenţe/elev: 

 

 

CLASA DIRIGINTE 
TOTAL 

ABSENTE 

ABSENTE 

MOTIVATE 

ABSENTE 

NEMOTIVATE 

NUMAR 

DE ELEVI 

TOTAL 

ABSENTE/ELEV 

a VI-a Popa Daniela 1046 651 395 29 36,06 

a VIII-a B Medvedev Oana 365 354 11 14 26,07 

a V-a Sacic Mihaela 424 309 115 23 18,43 

 

 

Clasele cu cel mai mic număr de absenţe/elev: 

 

CLASA DIRIGINTE 
TOTAL 

ABSENTE 

ABSENTE 

MOTIVATE 

ABSENTE 

NEMOTIVATE 

NUMAR DE 

ELEVI 

TOTAL 

ABSENTE/ELEV 

I Coşa Valentina 0 0 0 30 0 

a IV-a B Balan Marieta 0 0 0 18 0 

a II-a Leahu Laura 24 21 3 31 0,77 
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C.T. “Dumitru Mangeron” 

 

Clasele cu cel mai mare număr de absenţe/elev liceu zi: 

 

 

CLASA DIRIGINTE 
TOTAL 

ABSENTE 

ABSENTE 

MOTIVATE 

ABSENTE 

NEMOTIVATE 

NUMAR 

DE ELEVI 

TOTAL 

ABSENTE/ELEV 

9C Spataru Liliana 4872 1973 2899 21 232 

9P3 Dodiţă Gheorghe 3889 909 2980 26 150 

9P4 Popescu Mariana 3620 875 2745 28 129 

 

 

Clasele cu cel mai mic număr de absenţe/elev liceu zi: 

 

CLASA DIRIGINTE 
TOTAL 

ABSENTE 

ABSENTE 

MOTIVATE 

ABSENTE 

NEMOTIVATE 

NUMAR DE 

ELEVI 

TOTAL 

ABSENTE/ELEV 

11P3 Radu Tania 412 164 248 22 19 

11P1 Manea Mitică 672 129 543 28 24 

9P2 Gărgălie Mihai 714 399 315 28 26 
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Clasele cu cel mai mare număr de absenţe/elev - seral: 

 

 

CLASA DIRIGINTE 
TOTAL 

ABSENTE 

ABSENTE 

MOTIVATE 

ABSENTE 

NEMOTIVATE 

NUMAR 

DE ELEVI 

TOTAL 

ABSENTE/ELEV 

12S2 Gheorghian Eugen 1795 428 1367 19 94 

IPL1 Craiu Vasile 1679 742 937 24 70 

12S1 Moise Nicolae 1623 659 964 26 62 

 

 

Clasele cu cel mai mic număr de absenţe/elev - seral: 

 

CLASA DIRIGINTE 
TOTAL 

ABSENTE 

ABSENTE 

MOTIVATE 

ABSENTE 

NEMOTIVATE 

NUMAR DE 

ELEVI 

TOTAL 

ABSENTE/ELEV 

IPL2 Negrea Elena 1116 194 922 37 3 

11S2 SEM II Gavriliu Jana 366 22 344 35 11 

13S2 Doboş Maria 236 20 216 15 16 
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 Situaţia la examenele nationale 2017: 
 

CLASA 
Elevi 

înscrişi 
Elevi prezenţi 

Elevi promovaţi din care: 

medii sub 5.00 medii intre 5,00-7,00 medii intre 7,00-10,00 

VIII 22 22 0 0 22 

 

Rezultatele la testele naţionale reflectă o creştere a interesului elevilor pentru învăţare şi dezvoltare profesională, dar trebuie avut în 

vedere ca din cei 36 elevi promovaţi la sfârşitul anului şcolar au participat la testele naţionale doar 22 elevi. 

 

 

 Rezultate Bacalaureat 2017 

 

SESIUNEA IUNIE - IULIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL PREZENTATI NEPREZENTATI ADMISI RESPINSI ELIMINATI 
PROMOVABILITATE 

% 

NR. CANDIDATI 

INSCRISI 48 41 7 20 21 0 48.78% 

din care:        

PROMOTIA 2017 25 23 2 16 7 0 69.57% 

PA 23 18 5 4 14 0 22.22% 
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SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE 
 

 TOTAL PREZENTATI  NEPREZENTATI  ADMISI  RESPINSI  ELIMINATI  
PROMOVABILITATE 

%  

NR. CANDIDATI 

INSCRISI  
71 48 23 26 22 0 54,17% 

din care:         

PROMOTIA 2017  38 24 14 19 5 0 79,17% 

PA  33 24 9 7 17 0 29,17% 

 

REZULTATE CUMULAT PE CELE 2 SESIUNI  

 TOTAL PREZENTATI NEPREZENTATI ADMISI RESPINSI ELIMINATI 
PROMOVABILITATE 

% 

Nr. Candidati 

Inscrisi 
 

71 48 23 26 22 0 54,17% 

Promotia 2017 38 24 14 19 5 0 79,17% 

din care        

a XII-a A1 3 1 2 1 0 0 100% 

a XII – a A2 5 3 2 1 2 0 33,33% 

a XII – a B 9 9 0 8 1 0 88,89% 

a XII – a C 4 1 3 1 0 0 25,00% 

a XII – a D1 7 3 4 3 0 0 100% 

a XII – a D2 5 3 2 2 1 0 66,67% 

a XIII – a S1 1 1 0 1 0 0 100% 

a XIII – a S2 4 3 1 2 1 0 66,67% 
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REZULTATE CUMULAT PE CELE 2 SESIUNI  
 

Rezultatele la Bacaureat reflectă o creştere a interesului elevilor pentru învăţare şi dezvoltare profesională, dar procentajul scăzut la 

unele clase indică lipsa de interes al unor elevi precum şi absenteismul de la orele de curs şi de pregătire suplimentară organizate în şcoală şi¸ 

în anumite situaţii, ineficienţa relaţionării profesorilor diriginţi şi a cadrelor didactice care predau disiplinele de examen cu părinţii 

absolvenţilor. 
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REZULTATE LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE - PERFORMANŢELE ŞCOLARE 
 

COMISIE CONCURSURI ŞCOLARE ŞI OLIMPIADE 

ŞCOALA GIMNAZIALA “ION LUCA” (STRUCTURA) - BACĂU 

Intocmit, profesor responsabil 

OANA MEDVEDEV 

 

In anul scolar 2016-2017(SEM I), Scoala gimnaziala”Ion Luca”(structura)la Colegiul Tehnic”Dumitru Mangeron”din Bacau a obtinut 

rezultate scolare bune si foarte bune la concursuri,olimpiade scolare si la sustinerea examenului de capacitate. Acest lucru s-a datorat atat elevilor, 

parintilor dar mai ales colectivului de cadre didactice de la invatamantul prescolar, primar si gimnazial bine pregatit din punct de vedere profesional si 

pedagogic precum si a orelor de pregatire suplimentare efectuate, in scoala cu elevii clasei a VIIIa, precum si a celorlalte clase. 

Datorita acestui efort, scoala gimnaziala”Ion Luca”din Bacau,intr-un clasament facut de catre Ministerul Educatiei Nationale si a ISJ Bacau se 

situeaza pe rang dupa diferenta pe judet pe locul 21;la rang dupa diferenta pe tara pe locul 838.Media mediilor de absolvire a claselor V_III este de 

8,43 iar media mediilor la evaluare nationala este de 7,35. 

Acest lucru a situate scoala noastra intr-un clasament onorabil atat la nivelul judetului Bacau dar mai ales la nivel de tara.Astfel,ne-am aflat 

inaintea multor scoli de prestigiu din Bacau datorita implicarii colectivului de cadre didactice a scolii in pregatirea elevilor 

Pentru anul scolar 2016-2017(sem I), la nivelul unitatii de invatamant sus-mentionate s-au obtinut urmatoarele rezultate, la concursuri si 

olimpiade scolare precum si la examenul de capacitate: 

 

C)INVATAMANT GIMNAZIAL(V-VIII)  

 

Examenul de capacitate 

In ceea ce priveste promovabilitatea la examenul de capacitate,pentru anul scolar 2016-2017, la limba romana si matematica a fost de 

100%,elevii inscrisi obtinand rezultate bune si foarte bune,ei fiind coordonati de prof de romana Popa Monica Daniela si prof.de 

matematica,Stoica Gabriela.Aceste rezultate au dus la inscrierea eleviilor Scolii gimnaziale „Ion Luca”, la licee de prestigiu din Bacau, acest lucru 

nefiind o noutate. Scoala noastra a pregatit an de an, generatii bune si foarte bune. 

 

Ierarhia Evaluare Naţională 2017 pentru candidaţii ce provin de la SCOALA GIMNAZIALA “ION LUCA” BACAU din judeţul BACAU 

 

Nr. 

Crt. 
Numele candidatului 

Limba şi literatura Matematică Limba şi literatura maternă Media la 

evaluarea 

naţională 
Notă Contest

aţie 

Notă 

finală 

Notă Contest

aţie 

Notă 

finală 

Denu

mire 

Notă Contes

taţie 

Notă 

finală 
1 ANTOCHE P. MIRELA-VIIIB 7.80 - - 6.60 - - - - - - 7.20 
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2 ANUŢEI M. SIMEON-VIIIA 6.90 - - 8.50 - - - - - - 7.70 

3 ARSENI GI. IONELA 

ALEXANDRA-VIIIA 

6.90 - - 7.20 - - - - - - 7.05 

4 BERES I. ADELIN ANDREI-VIIIB 8.25 - - 9.15 - - - - - - 8.70 

5 BURCĂ F. ŞTEFANIA IONELA-

VIIIA 

8.90 - - 6.55 - - - - - - 7.72 

6 CRÎŞMARU GN. ALIN GABRIEL-

VIIIB 

8.85 - - 7.35 - - - - - - 8.10 

7 DAVID C. ALEXANDRA MARIA-

VIIIA 

8.00 - - 7.55 - - - - - - 7.77 

8 IONICĂ E. DENISA ELENA-VIIIA 9.00 - - 6.55 - - - - - - 7.77 

9 JUNCU C. IOANA VANESA-VIIIA 9.00 - - 7.60 - - - - - - 8.30 

10 LIUŢĂ G. ALEXANDRA-VIIIA 9.60 - - 9.00 - - - - - - 9.30 

11 LUNGU C. GABRIEL-VIIIA 7.70 - - 8.10 - - - - - - 7.90 

12 LUPU DI. DARIUS IOAN-VIIIB 8.00 - - 9.75 - - - - - - 8.87 

13 MARIAN VA. RADU MIHAIL-

VIIIA 

8.15 - - 9.80 - - - - - - 8.97 

14 MIRON G. ANDREI 

ALEXANDRU-VIIIA 

7.95 - - 7.70 - - - - - - 7.82 

15 NECHIFOR IC. ALEXANDRU-

VIIIA 

9.70 - - 10.00 - - - - - - 9.85 

16 ROŞU L. RAREŞ CRISTIAN-VIIIA 8.50 - - 7.45 - - - - - - 7.97 

17 TĂRCUŢĂ VG. ADINA ELENA-

VIIIB 

8.50 - - 9.15 - - - - - - 8.82 

18 TOPALAGĂ C. ALIN 

SEBASTIAN-VIIIA 

7.85 - - 9.05 - - - - - - 8.45 

19 TRIŞCARIU V. GEORGIANA 

CLAUDIA-VIIIB 

9.30 - - 7.70 - - - - - - 8.50 

20 UNGUREANU ML. ELENA 

DENISA-VIIIB 

9.00 - - 9.85 - - - - - - 9.42 

21 VRÎNCIANU V. COSMIN-VIIIB 7.00 - - 7.85 - - - - - - 7.42 

22 VROTE F. REMUS ANDREI-VIIIA 8.40 - - 5.80 - - - - - - 7.10 
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1)Profesor de matematica,Stoica Gabriela si prof.de romana,Popa Monica Daniela 

Participări cu  premii la olimpiade şi concursuri 

Au participat la olimpiada de matematica, faza locala ,cu elevii clasei a VII a si faza locala, a olimpiadei de romana, cu elevii clasei a VI a.Au 

organizat simulari a examenului de capacitate la clasa a VIIIa A si B ; au participat la pr.internationale”Erathostene sept.2016”si “Discovery 

International-Descopera Lumea”-concurs interdisciplinar(editia.a X a). 

1)Profesor de engleza,Galbeaza Carmina si prof.de lb.franceza Sacic Mihaela  

Participări cu  premii la olimpiade şi concursuri 

In cadrul proiectului”Haloween”organizat in scoala s-a desfasurat si un concurs de masti,desene si costume unde a obtinut premii I,II si III cu 

elevii clasei VIII A. A participat cu elevii clasei VIII A unde a obtinut premii I,II si III la activităţi extraşcolare,proiecte si concursuri care s-au 

desfăşurat de către şcoala noastră si in afara ei: pr.international”Erathostene”- sept.2016”si “Discovery International-Descopera lumea,editia a Xa”-

concurs interdisciplinar. 

2)Profesor de istorie,Oana Medvedev 

 

Participări cu  premii la olimpiade şi concursuri 

Nivel national : 

a. premiul I- elevii Tarcuta Adina,Ungureanu Elena,Triscariu Georgiana,Beres Adelin, Vranceanu Cosmin(clasa VIII B-Scoala 

gimnaziala”Ion Luca”)in cadrul concursului national”In asteptarea lui Mos Nicolae’(decembrie 2016),organizat de Scoala gimnaziala”Calistrat 

Hogas”Neamt. 

b. Premiul I-- elevii clasei VIII B-Scoala gimnaziala”Ion Luca”)in cadrul proiectului educational  national”Evaluarea in invatamantul 

preuniversitar”,11.11.2016 organizat de Editura Esential Media Pitesti si colaboratorii. 

c. Premiul I-- elevii clasei VIII B-Scoala gimnaziala”Ion Luca”)in cadrul proiectului educational  national”Din suflet pentru 

mama”,8.03.2016 organizat de Editura Esential Media Pitesti si colaboratorii. 

d. Premiul I-eleva Ungureanu Elena(VIII B) in cadrul concursului national”Ziua Nationala a Romaniei”organizat de CCD Arad din 

29.11.2016. 

e. Premiul II-elev Beres Adelin(VIII B) in cadrul concursului national”Ziua Nationala a Romaniei”organizat de CCD Arad din 29.11.2016. 

f. Premiul III(80 puncte)-elevii Tarcuta Adina,Ungureanu Elena,Triscariu Georgiana,Lupu Darius,Beres Adelin,Crismaru Alin, (clasa VIII 

B-Scoala gimnaziala”Ion Luca”)in cadrul concursului national interdisciplinar”Discovery”(OCTOMBRIE 2016). 

g. Premiul III-)-elevii Tarcuta Adina,Ungureanu Elena,Triscariu Georgiana;Beres Adelin,Crismaru Alin(clasa VII B-Scoala gimnaziala”Ion 

Luca”)in cadrul concursului national interdisciplinar”Discovery-Descopera Lumea”din 20.05.2016. 

h. Premiu special-elevii Beres Adelin si Ungureanu Elena(VIII B)concurs national”Holocaust,never Again”-organizat de CCD 

Galati,ed.I,2016/2017. 

i. Mentiune-eleva Tarcuta Adina(VIII B) in cadrul concursului national”Ziua Nationala a Romaniei”organizat de CCD Arad din 29.11.2016. 

j. Mentiune-elevii Tarcuta Adina,Ungureanu Elena, Beres Adelin(VIII B)-la concursul interjudetean”Nihil Sine Deo”org de CCD Dolj si 

Liceul teoretic”Tudor Argezi”-sectiunea”Povestile regelui”(ppt). 

 

3)Profesor de cultura civica Antohe Elena 

-a organizat olimpiada de cultura civica,faza la nivelul scolii cu elevii clasei a VII a,Anutei Ana si Pocitanie Vlad. 
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REZULTATE CONCURS “DISCOVERY INTERNATIONAL-DESCOPERA LUMEA”EDITIA A XA(clasele I-VIII): 

 

- PERFORMER – 16 elevi clasa a II-a; 4 elevi clasa a I-a 

- locul I – 3 elevi clasa a II-a; 2 elevi clasa a V-a; 1 elev clasa a VI-a; 20 elevi clasa a VII-a 

- locul II – 2 elevi clasa a II-a 
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III. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

Domeniul a fost proiectat astfel încât să producă îmbunătăţirea procesului de implementare, monitorizare, evaluare şi reglare a calităţii actului 

educaţional, optimizarea politicilor organizaţionale de asigurare a condiţiilor egale la programele de învăţare precum şi optimizarea politicii 

organizaţionale sub aspectul receptivităţii faţă de nevoile elevilor, personalului, comunităţii.  
 

1. Mangementul calităţii la nivelul organizaţiei  
 

Unităţile de învăţământ au nevoie de calitate în educaţie pentru a face faţă concurenţei din mediul educaţional, de a se bucura de prestigiu în 

plan local, naţional sau european, pentru a obţine un scor favorabil la compararea cu alte unităţi din aceeaşi categorie şi pentru a revigora încrederea în 

şcoala şi educaţia din România, ca mijloc de promovare socială. Cadrele didactice trebuie să genereze educaţie de calitate pentru a-şi consolida 

recunoaşterea socială şi statutul profesional, pentru a obţine un salariu mai bun şi a se bucura de încrederea elevilor şi părinţilor şi pentru a revigora 

valoarea morală “respect”. Prin urmare este important ca strategia şi priorităţile şcolii să se bazeaze pe analiza de nevoi şi planul de îmbunătăţire, iar 

stabilirea strategiilor să fie munca unei echipe şi prin toate demersurile să se încerce atingerea standardelor educaţionale. 
 

Strategii propuse Activităţi realizate 

Activităţi nerealizate / 

Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

Stabilirea direcţiilor 

prioritare de acţiune  

 

Dezvoltarea 

sistemului de 

management al 

calităţii 

- Realizarea Analizei S.W.O.T. a activităţii desfăşurate în anul şcolar 2016 - 2017 în 

instituţia de invăţământ.  

- Manualul de proceduri a fost completat cu procedurile necesare desfăşurării 

activităţii în şcoală; 

- CEAC a întocmit un Plan de îmbunătăţire realizat în urma analizei rezultatelor 

obţinute la sfârşitul anului şcolar şi a interpretării testelor de progres  

- CEAC a propus responsabililor comisiilor metodice un Cadru general comun de 

evaluare şi notare a elevilor. Pornind de la acest cadru comun, responsabilii comisiilor 

metodice au transmis CEAC criterii de apreciere a performanţelor şi a progresului la 

fiecare disciplină de studiu din cadrul catedriei, însoţite de planuri de remediere 

privind progresul si dezvoltarea elevilor.  

 

- Cunoaşterea tuturor 

procedurilor la nivel de 

un unitate  

 

- Monitorizarea aplicării 

procedurilor  

 

 

Sistemul asigurării calităţii este evaluat de 3 ori pe an şi este supus îmbunătăţirilor stabilite, procedurile sunt clare şi cunoscute şi sunt 

monitorizate pentru a verifica funcţionarea procesului. Se implementează măsuri corective şi toate aspectele activităţii din şcoală sunt supuse 

autoevaluării, iar raportul de autoevaluare ia în considerare opinii interne şi externe. Analiza progresului elevilor prin interpretarea testelor pe 

parcurs faţă de cele iniţiale a reprezentat un criteriu pentru acordarea calificativului anual. 
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2. Eficientizarea performanţei organizaţiei. Măsurare şi analiză  
 

Elevii au nevoie de calitate în educaţie pentru a juca un rol activ pe piaţa forţei de muncă, prin competenţele obţinute, pentru a putea alege 

direcţia de profesionalizare, pentru a se integra cu succes în societatea cunoaşterii şi a face faţă schimbării. Evoluţia lor pe parcursul şcolii va fi, în 

ultimă instanţă, apreciată prin gradul de inserţie socio-profesională. 
 

Strategii propuse Activităţi realizate 

Activităţi nerealizate / 

Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

 

Influenţarea 

culturii 

organizaţionale 

pentru a susţine 

calitatea şi 

performanţa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficientizarea 

metodelor de 

evaluare a 

personalului  

 

-  Elaborarea raportului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire;  

- Completarea manualului propriu al calităţii şi stabilirea strategiei de monitorizare şi 

asigurare a calităţii;  

- Pe baza evaluării iniţiale s-au stabilit criterii individuale privind procesul de invăţare centrat pe 

elev. Responsabilii comisiilor metodice au transmis CEAC rezultatele obţinute în urma 

aplicării testelor iniţiale; la sugestia şi cu colaborarea d-nei director, CEAC a realizat o 

interpretare a rezultatelor acestora la clasele a IX-a, îndeosebi la disciplinele la care se 

susţine examen de Bacalaureat. S-a realizat o analiză comparativă a rezultatelor obţinute de 

elevii actualelor clase a IX-a la tezele unice (susţinute în clasa a VIII-a) şi a rezultatelor 

obţinute la testele iniţiale. Notele mici şi foarte mici obţinute la tezele unice de majoritatea 

elevilor claselor a IX-a explică şi rezultatele modeste, cu medii pe clasă uneori sub 5, ale testelor 

iniţiale;  

- Pornind de la aceste constatări, la nivelul comisiilor metodice s-au întocmit programe de 

pregătire suplimentară /recuperare care au fost făcute cunoscute şi părinţilor, în cadrul 

lectoratului cu părinţii pe şcoală şi al sedinţelor pe clasă.  

 – Au fost  centralizate şi analizate rezultatele obţinute de absolvenţii liceului la cele 2 sesiuni ale 

Bacalaureatului din anul 2017 (iunie şi august); concluziile şi statisticile – evidenţiind 

rezultatele modeste obţinute – au fost prezentate şi în şedinţa Consiliului profesoral.  

- CEAC a colaborat cu d-nele psiholog Antohe L. şi Balan G. pentru realizarea Strategiei de 

prevenire şi combatere a violenţei şi pentru constituirea – la nivelul liceului - a grupului de 

lucru care va asigura coordonarea activităţilor anti-violenţă;  

- Elaborarea unor obiective pentru planul de asistenţe la ore;  

- În 15 decembrie 2016 a fost elaborat Raportul de monitorizare internă, întocmit pe baza 

rapoartelor responsabililor de comisii metodice, în urma observării lecţiilor în perioada 15 oct. - 

10 dec. 2016;  

- În 15 martie şi 20 iunie 2017 au fost elaborate Rapoarte de monitorizare internă, întocmite pe 

baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice, în urma observării lecţiilor în perioada 15 

ianuarie - 10 iunie 2017. Rapoartele au fost înaintate la ISJ Bacău.  

- Procedurile existente au fost în mod constant revizuite şi actualizate.  

 

- Susţinerea continuă a 

motivaţiei cadrelor 

didactice de a genera, 

prin activitatea lor, 

calitatea în actul 

educational  
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Calitatea este un efort conştient şi bine proiectat în cazul majorităţii cadrelor didactice. S-au făcut eforturi de asigurarea calităţii în 

domeniul implicării elevilor în activităţi educative, în cel al utilizării manualelor şi auxiliarelor curriculare, în aplicarea metodelor moderne de 

predare-evaluare, în dotarea materială şi pentru promovarea imaginii şcolii în comunitate. Rămân însă aspecte de ameliorat precum: implicarea 

tuturor elevilor şi profesorilor în asigurarea unui climat de siguranţă în şcoală, dispoziţia de a colabora în proiecte, reducerea absenteismului 

şi pregătirea elevilor pentru bacalaureat. 

 

3. Eficientizarea procedurilor interne de asigurare a calităţii  
 

Pentru eficientizarea procedurilor interne de asigurare a calităţii s-a presupus că procedurile privind evaluările iniţiale, de progres şi sumative 

sunt înţelese şi cunoscute, evaluarea este corectă, riguroasă şi efectuată în mod regulat, rezultatele şi modul în care se poate îmbunătăţi performanţa 

sunt cunoscute de elevi; cadrele didactice participă la activităţile de standardizare a procesului şi a deciziilor privind evaluarea. 

 

Strategii propuse Activităţi realizate 
Activităţi nerealizate / Aspecte 

care necesită îmbunătăţiri 

Monitorizarea şi 

evaluarea corectă a 

progresului elevilor  

 

 

Monitorizarea aplicării 

strategiei şcolii, de 

dezvoltare profesională a 

personalului şi de 

realizare a 

autoevaluărilor finale 

-  Stabilirea procedurilor de colectare şi interpretare a rezultatelor testelor 

iniţiale şi ale celor pe parcurs;  
- Există planuri de remediere a situaţiilor slabe la învăţătură  

- Există sprijin pentru pregătirea elevilor pentru performanţă şi examene 

(toate catedrele didactice);  

- Realizarea unui program unitar de parcurgere şi recapitulare pentru 

clasele a XII-a şi a XIII – a seral în vederea susţinerii unei simulări de tip 

bacalaureat;  

- Adoptarea unui stil de evaluare comun pentru obţinerea unei imagini 

elocvente a nivelului de pregătire pentru bacalaureat a elevilor;  

- Analiza periodică a activităţii diferitelor compartimente prin rapoarte 

intermediare (şedinţe CA): activităţi cu părinţii, activităţi educative, 

inventarierea bunurilor, activitatea practică a elevilor la agenţi economici, 

ritmicitatea notării, rapoarte zilnice ale activiţăţii pedagogilor şi a personalului 

de întreţinere şi rapoarte săptămânale ale serviciului contabilitate.  

-  Determinarea gradul de 

satisfacţie al elevilor referitor la 

rezultatele obţinute;  

 

- Dezinteresul unor elevi din 

clasele terminale pentru 

frecventarea cursurilor, 

participarea la pregătirile pentru 

Bacalaureat susţinute de 

profesorii şcolii, participarea la 

simulările de bacalaureat şi 

pentru pregătirea susţinerii 

atestatului de calificare 

profesională  

 

Remarcăm laudativ preocuparea C.E.A.C. pentru revizuirea/actualizarea procedurilor interne şi pentru completarea dosarului cu 

exemple de bune practice din activitatea instituţiei noastre şcolare. 
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PARTEA A II-A 

 Anexa 1 
 

Raport asupra asistenţelor la ore: Obiectivele monitorizării interne a calităţii procesului de predare - învăţare – evaluare au fost 

stabilite în cadrul Consiliului de administraţie de către conducerea liceului, după consultarea responsabililor de comisii metodice şi a CEAC. Aceste 

obiective au vizat:  

 îmbunătăţirea rezultatelor la învăţatură prin utilizarea metodelor centrate pe elev  

 realizarea coerenţei dintre instrumentele de evaluare şi nevoile individuale de învăţare şi standardele externe şi interne  

 comunicarea profesor-elev şi adaptarea cadrelor didactice noi la climatul şcolii  

 managementul orelor  

 

 

COMISIA DE OBSERVATORI formată din: Iulia Corlade, Ana Ioana Vornicu, Luciana Şulea, Marius Dragomir, Oana Medvedev, Lavinia Buşcă, 

Mitică Manea, Eduard Corlade, Stoica Gabriela, Popa Daniela. 

Numele cadrelor didactice observate au fost de asemenea fixate de către conducerea liceului, după consultarea responsabililor de comisii 

metodice şi a CEAC. 

În urma observării lecţiilor efectuate de observatori  în perioada 15.10.2016 - 10.12.2016 şi 15.01.2017 – 10.06.2017 au fost identificate 

următoarele aspecte: 

 

Aspecte care 

trebuie îmbunătăţite 
Puncte tari 

• Metodele de evaluare 

şi ritmicitatea notării;  

 Slaba pregătire a 

elevilor; 

 Utilizarea bazei 

materiale. 

 Parcurgerea programei şcolare şi atingerea obiectivelor pentru fiecare lecţie, accentuarea laturilor 

practice şi aplicative; 

 Activităţi desfăşurate atât cu clasa întreagă cât şi cu clase împărţite pe grupe diferenţiate de elevi (grupe 

omogene); 

 Asocierea informaţiilor noi cu cele anterioare; 

 Schematizarea materialului informativ; 

 Elaborarea, aprobarea, intrarea în vigoare, aplicarea şi actualizarea, după caz, a Regulamentului de 

ordine interioară a unităţii, pentru anul şcolar 2016-2017, cu includerea tuturor drepturilor şi 

responsabilităţilor elevilor şcolii şi cu respectarea prevederilor Regulamentului şcolar în vigoare şi a 

celorlalte normative şi a metodologiilor specifice; 

 Implicarea directă şi activă a factorilor responsabili pentru derularea unitară şi cu succes a asigurării 

unei colaborări reale şi eficiente elevi - familie -  şcoală, pentru toate problemele de interes ale acestora; 

 Aplicarea de chestionare elevilor, de către cadrele didactice din şcoală pentru stabilirea cunoştinţelor şi 
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abilităţilor asimilate, respectiv formate şi dezvoltate în programele educaţionale similare parcurse 

anterior; 

 Integrarea strategiilor de învăţare diferenţiată, individuală, pe grupe de elevi; 

 Stimularea interesului elevilor pentru performanţă prin concurenţă şi competiţie, în colectivul propriu  

sau/şi în afara  acestuia. 

Acţiuni propuse:  

 Continuarea dotării laboratoarelor existente cu mijloace moderne de învăţământ; 

 Monitorizarea folosirii eficiente a mijloacelor de învăţământ existente; 

 Realizarea paginii web a şcolii; 

 Realizarea pliantului promoţional cu oferta educaţională a unităţii;  

 Realizarea materialelor de prezentare a unităţii şi a anunţurilor publicitare pentru presa scrisă şi posturile locale de radio şi 

televiziune; 

 Colaborarea cu psihologi ai C.J.A.P. Bacău pentru elaborarea chestionarelor pentru elevi şi pentru familiile acestora, referitoare la 

evaluarea iniţială a nevoilor şi intereselor educaţionale ale elevilor; 

 Înregistrarea şi rezolvarea înregistrării, la nivelul unităţii şcolare, pe forme de învăţământ, filiere, profiluri şi domenii, a 

solicitărilor elevilor; 

 Programe speciale de pregătire cu elevii din clasele care finalizează un ciclu de studiu; 

 Participare în continuare la Acţiunea Comunitară, Prevenirea violenţei şi Programe ecologice; 

 Utilizarea laboratoarelor de informatică (lecţii AeL) şi crearea de lecţii noi; 

 Selectarea şi constituirea unor grupe de elevi special pregătite pentru participarea la concursuri şi olimpiade;  

 Mapa profesorului să conţină tabelele cu stilurile de învăţare ale elevilor, de care să ţină cont în perioada de evaluare; 

 Planificarea temelor referitoare la ÎCE. 
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Anexa 2  
 

COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ  

A CADRELOR DIDACTICE - ŞCOALA  GIMNAZIALĂ “ION LUCA” 

Responsabil comisie, 

                                                                                               Prof. Stoica Gabriela 

 

Activitatea de dezvoltare profesională a personalului didactic şi-a propus următoarele direcţii de acţiune stabilite prin planul managerial anual: 

1. Formarea continuă a personalului didactic prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psiho-pedagogice realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe 

grupe de unităţi şcolare 

2. Perfecţionarea personalului didactic prin susţinerea examenelor pentru definitivarea în învăţământ şi pentru susţinerea gradelor didactice I şi II 

3. Perfecţionarea periodică o dată la 5 ani a personalului didactic de predare, auxiliar, a personalului de conducere prin parcurgerea ofertelor de la CCD 

“Grigore Tăbăcaru” Bacău, DPPD-urile universităţilor din Bacău, Iaşi, Suceava Cluj, care conduc la realizarea  a 90-110 credite transferabile 

4. Perfecţionarea prin burse, stagii, programe, în ţară sau străinătate, prin cursuri postuniversitare, masterate şi doctorate 

5. Perfecţionarea prin parcurgerea programelor de conversie profesională. 

     Comisia pentru perfectionare continuă şi dezvoltare profesională a urmărit şi: 

 Diseminarea  în timp util a scrisorii şi a celorlalte documente transmise de ISJ Bacău referitoare la metodologia inscrierilor la gradele 

didactice,pentru realizarea la termen a dosarelor de inscriere 

 Prezentarea ofertelor de perfecţionare continuă periodică ( cu precădere a celor de la Universitatea Bacău) şi a ofertelor de cursuri de perfecţionare 

prin CCD, Universitatea Bacău, alte universităţi particulare sau de stat. 

 Atragerea într-un număr mare a cadrelor didactice în participarea şi finalizarea cursurilor de perfecţionare şi dezvoltare profesională. 

 

Obiectivele şi activitatea comisiei s-au centrat în anul şcolar 2016-2017 pe următoarele coordonate: 

 Informare 

Puncte tari 

- S-a realizat documentarea privind legislaţia referitoare la perfecţionarea/ formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

accesibilizarea şi facilitarea accesului la informaţii pentru toate cadrele didactice din unitate 

- Consultarea şi recomandarea studierii de către toate cadrele didactice a site-ului ISJ pagina pentru perfecţionare 

- Diseminarea tuturor informaţiilor din domeniu referitoare la perfecţionarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

- Organizarea la nivelul unităţii a unui punct de informare,  unde se găsesc: legislaţia în vigoare privind perfecţionarea/ formarea continuă a personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar, calendarul activităţilor de perfecţionare prin grade didactice pentru anul şcolar 2016 -2017, documente 

referitoare la perfecţionare transmise de ISJ, oferta CCD de cursuri de formare continuă 

 Organizare / coordonare 

Puncte tari: 

- S-a realizat situaţia necesară pentru întocmirea bazei de date privind perfecţionarea prin grade didactice, perfecţionarea o dată la 5 ani ( cu respectarea 

metodologiei de formare continuă)  şi  a fost transmisă la ISJ 

- Au fost completate fişele individuale pentru fiecare cadru didactic ( după modelul postat pe site-ul perfecţionare) fişe care se găsesc la dosarul comisiei 
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- Au fost promovate ofertele de formare continuă, cu precădere cele realizate prin CCD, orientând cadrele didactice spre acele cursuri de formare care 

vin în întâmpinarea nevoilor de formare identificate la nivelul şcolii, în vederea asigurării calităţii educaţiei 

 Monitorizare / evaluare 

Puncte tari 

 S-a realizat monitorizarea activităţii catedrelor şi comisiilor metodice din cadrul unităţii de învăţământ şi anume graficul realizării activităţilor cu 

îndeplinirea obiectivelor propuse.Iată câteva exemple : 

 Comisia metodică a învăţătorilor 

“Integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă” “lecţie demonstrativă prof. înv. Primar Leahu Laura, referat  prof. înv. primar  Balan Gina 

“ Stimularea creativităţii şi a inovaţiei didactice” lecţie demostrativă prof. înv. Primar  referate  prof. înv. Balan Marieta ,referat înv. Coşa Valentina 

“ Temele pentru acasă”, referat prof. înv. Primar Bută Andreea Roxana 

 Catedra ariei curriculare “Limbă şi comunicare” 

“Live and learn- practice makes perfect”, lecţie demonstrativă prof.Gălbează Carmina 

Pastelul “Sfârşit de toamnă” lecţie demonstrativă prof. Popa Monica Daniela 

“Indiquer l’heure”, lecţie demonstrativă prof. Sacic Mihaela 

Referate: “Actanţii educaţiei-atitudini şi interacţiuni”, prof. Popa Monica Daniela; “La magie de Noel en France. Metode şi procedee folosite în 

predarea lb. franceze”, prof. Sacic Mihaela; “The word of books”şi “Ways used to share your ideas-Vocabulary topics”, prof. Gălbează Carmina 

Alte activităţi extraşcolare: “Toamna bacoviană”, Ziua educatorului, Magia sărbătorilor de iarnă,Eminescu-mit şi realitate-concurs literar artistic,Ziua 

limbilor moderne,Zilele francofoniei, American corner, Halloween-expoziţie de măşti, Târg de carte, Târg-expoziţie de felicitări şi mărţişoare , 

organizarea Olimpiadei de Limba română faza pe şcoală. 

 Catedra  ariei curriculare “Matematică şi ştiinţe ale naturii”:  

 ”Caracterul interdisciplinar al instruirii la fizică”, prof. Moise Nicolae;”Metode de învăţare centrate pe elev utilizate în cadrul orelor de 

matematică”, prof. Stoica Gabriela; „Metode interactive utilizabile în procesul de predare –învăţare a biologiei”, prof. Timofte Iolanda. 

 De asemenea s-a realizat monitorizarea participării cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare/formare continuă. 

 Toate cadrele didactice au participat la şedinţele de catedră sau cerc la care sunt arondate, activităţi concretizate în susţineri de referate, lecţii 

demonstrative, diseminări de informaţii benefice îmbunătăţirii procesului instructive- educative.Dna prof. Gălbează Carmina a susţinut activitate de cerc 

în Şcoala Gimnazială “Ion Luca”. 

 S-a realizat evaluarea activităţii de perfecţionare / formare continuă pentru programele de perfecţionare/ formare continuă aflate în derulare sau 

finalizate după cum urmează: 

- Programul de formare continuă Dezvoltarea competenţelor de leader în managementul educaţional(25 credite) prof Popa Dana, Niţă Irina, 

Gheorghiu Monica, Gălbează Carmina, Stoica Gabriela, Blaga Radu; 

- „Scrierea şi implementarea proiectelor educaţionale” (40 ore) Gălbează Carmina, Balan Marieta 

- „Tehnici de lectură în învăţământul primar”:  Balan Gina 

 Au susţinut  inspecţia finală pentru obţinerea gradului didactic I d-nele prof.  Sacic Mihaela şi Cristea Cristina, d-na Coşa Valentina a absolvit 

Facultatea de Ştiinţe, specialitatea biologie la Universitatea “Vasile Alecsandri”, Bacău 

 Evaluarea pe produs s-a realizat pentru produsele finale ale formării continue concretizate în lucrări şi articole publicate în reviste de specialitate 

sau prezentate la conferinţe naţionale,simpozioane internaţionale sau naţionale  
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Publicaţii   

- “Obiceiuri şi tradiţii în Moldova” Balan Marieta şi Bută Andreea; “Casa memorială Nicu Enea” Gălbează Carmina în Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor 

din jud. Bacău 

-”Promovarea imaginii şcolii” Gălbează Carmina , în revista Esenţial în Educaţie 

- „Doar cei 7 ani de acasă?”, Gheorghiu Monica-Elena în revista „Cei 7 ani de acasă” 

- “Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasele I-IV”-ISBN-2017, Leahu Laura 

- Simpozion Naţional-”Şcoala –Orizontul Cunoaşterii”-publicat articol 10.10.2016-ISBN.-Şc.Gimnazială ,nr.10-Bacău, Leahu Laura 

- Simpozion Naţional -” Cei şapte ani de acasă”-S.C.Esenţial Proiect Educaţional S.R.L.-Piteşti-Argeş-publicare articol ISBN-nr.1050 din 1.03.2017, 

organizator-evaluator şi “Evaluarea iniţială-Observarea şi cunoaştere şcolarului”-publicare articol ISSN 2537-4893, ISSN-L 2537-4893, nr,8148 din 

11.11.2016.-Soft educaţional( fişă de evaluare iniţială în Power Point-ppt) şi organizator-evaluator , Leahu Laura. 

Participări la simpozioane: 

- Simpozion Naţional  “Şcoala- orizontul cunoaşterii” , Balan Marieta, Leahu Laura, Bută Andreea  

- “Diversitate şi inovaţie în educaţie”, Gălbează Carmina, Simpozion Naţional “Iniţiative didactice”, Vaslui 

- “Orientări şi perspective”, Gălbează Carmina, Simpozion Naţional “Noile educaţii-Răspunsuri la imperativele lumii contemporane” 

- Popa Monica Daniela,Gheoghiu Monica-Elena: Simpozion Naţional „Cei 7 ani de-acasa”  
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RAPORT  PRIVIND PERFECŢIONAREA  

CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR  2016-2017 

C.T. „DUMITRU MANGERON”  
Responsabil, 

                                                                                                                                        prof. Dragomir Marius 
 

 

Activitatea comisiei de perfecţionare/formare continua a urmărit, pe parcursul întregului an şcolar 2016-2017 informarea, monitorizarea şi 

consilierea colectivului cadrelor didactice în legătură cu posibilitatea de formare continua, perfecţionare de specialitate şi în alte domenii de interes. La 

începutul anului şcolar, dar şi pe tot parcursul acestuia, ne-am documentat asupra programelor de perfecţionare oferite de CCD şi de toate instituţiile 

acreditate, asupra legislaţiei şi a metodologiilor care reglementează perfecţionarea prin grade didactice în învăţământul preuniversitar şi am transmis 

informaţiile tuturor profesorilor şcolii.  

Am revăzut statisticile privind perfecţionarea personalului didactic din şcoală în anul şcolar trecut, ne-am consultat cu directorii colegiului nostru 

cu privire la perspectiva de dezvoltare a resurselor umane şi am elaborate planul managerial  şi pe cel operaţional. Nevoile de formare ale profesorilor, 

identificate prin discuţia, administrarea şi interpretarea de chestionare, au fost considerate în obiectivele pe care ni le-am propus şi care concordă cu 

intenţiile instituţiei şcolare. 

În anul şcolar 2016-2017 formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel: 

•  prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;  

•  prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice;  

•  prin schimburi de experienţă profesională;  

•  prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale, conferinţe ş. a.;  

•  prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori sau colaboratori;  

•  prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online/ e- learning;  

•  prin cursuri postuniversitare;  

•  prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade 

didactice ( CCD, ISJ, MECTS).  
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SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA ACTIVITĂŢI PERFECŢIONARE 
 

Nr. crt. Denumirea activităţii 
Nr./ nume cadre didactice 

participante 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de formare/ 

Specializare cu 

CPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea competenţelor de leader 

în managementul educaţional 

 

Cosmescu Mihaela 

Ciobanu Manuiela 

Corlade Iulia 

Cristea Carmen 

Durac Ciprian 

Gheorgian Eugen 

Grigoraş Ionica 

Gurămultă Mihai 

Manea Mitică 

Măciucă Carmen 

Sacic Mihaela 

Spătaru Liliana 

Timofte Iolanda 

 

 

Educaţie şi performanţă în 

învăţământul profesional şi tehnic 

 

Aaniţei Paraschiva 

Buşcă Lavinia-Elena 

Cristea Carmen 

Ciobanu Manuiela 

Corlade Iulia 

Dodiţă Gheorghe 

Pădure Mihaela 

Popescu Mariana 

Radu Tania 

 

Educaţie pentru cetăţenie activă 

Buşcă Lavinia 

Cristea Carmen 

Grigoraş Ionica 

Leibu Angela 
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Managementul inspecţiei şcolare 

Boboc Florinela 

Buşcă Lavinia 

Cosmescu Mihaela 

Cristea Carmen 

Ciobanu Manuiela 

Corlade Iulia 

Durac Ciprian 

Gheorgian Eugen 

Manea Mitică 

Medvedev Oana 

Pădure Mihaela 

Spătaru Liliana 

Timofte Iolanda 

Ursu Adrian 

 

 

 

 

 

Consiliere şi orientare în carieră 

Boboc Florinela 

Buşcă Lavinia 

Cosmescu Mihaela 

Cristea Carmen 

Corlade Iulia 

Dragomir Marius 

Durac Ciprian 

Gheorgian Eugen 

Manea Mitică 

Pădure Mihaela 

Popescu Mariana 

Radu Tania 

Timofte Iolanda 

Ursu Adrian 

Psihopedagogie, actualizări, 

conexiuni, perspective 

Ciobanu Manuiela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilitarea corpului de metodişti pentru 

realizarea inspecţiei de specialitate 

Buşcă Lavinia-Elena 

Ciobanu Manuiela 

Cristea Carmen 

Pădure Mihaela 

Spătaru Liliana 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de formare/ 

Specializare cu 

ORE 

 

 

 

Monitori de calitate/membru evaluator 

la examenul de certificarea 

competenţelor profesionale- nivel 

3,4,5 

Bîrgu Maria 

 

 

Elaborare şi actualizare PAS 

Buşcă Lavinia 

Ciobanu Manuiela 

Cristea Carmen 

Radu Tania 

Scrierea şi implementarea proiectelor 

educaţionale(naţionale şi europene) 

Boboc Florinela 

Buşcă Lavinia 

Cosmescu Mihaela 

 

 

Educaţie pentru cetăţenie activă 

Boboc Florinela 

Ciobanu Manuiela 

Cosmescu Mihaela 

Cristea Carmen 

Dragomir Marius 

Durac Ciprian 

Gheorghian Eugen 

Manea Mitică 

Medvedev Oana 

Pădure Mihaela 

Popescu Mariana 

Spătaru Liliana 

Timofte Iolanda 

Ursu Adrian 

Strategii de învăţare pentru dezvolarea 

gândirii 

Boboc Florinela 

Cosmescu Mihaela 

Cristea Carmen 

Dragomir Marius 

Durac Ciprian 

Gheorghian Eugen 

Manea Mitică 

Pădure Mihaela 

Timofte Iolanda 

Ursu Adrian 

Managementul cursurilor on-line Cristea Carmen 
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Specialist în domeniul SSM Manea Mitică 

3. 

 

Perfecţionare prin grade didactice 

( preinspecţii/ inspecţii pt. definitivat, gr. II sau gr. I) 

Grad.I 

Grad I 

Sacic Mihaela 

Ursu Adrian 

4. Licenţă/cursuri postuniversitare /master Corlade Eduard 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpozioane /conferinţe 

internaţionale 

(CAEN/ CAERI) 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţă internaţională 

,,Caving and Shaving”, 

Câmpia Turzii, 18.10.2016 

Cristea Carmen 

,,First International 

conference on inovation in 

Psychology, education and 

Didactics”, 10-11 martie 

2017 

Boboc Florinela 

Ciobanu Manuiela 

Seminarul ,,Dezvoltarea 

profesională a cadrelor 

didactice prin formarea 

continuă în programul 

Erasmus + Oportunităţi de 

formare internaţională prin 

programul erasmus+CA1”, 

25.09.2016 

Durac Ciprian 

Simpozionul Internaţional 

,,Universul ştiinţelor” 
Grigoraş Ionica 

Conferinţa ,,Gateway to Elt”, 

National Geographic 

Learning(Fischer 

International), 29.03.2017 

Măciucă Carmen 

Workshopul Internaţional 

,,Educaţia interculturală şi 

rolul ei în societatea 

viitorului”, Şcoala ,,Carmen 

Sylva” Iaşi şi CCD Iaşi 

Medvedev Oana 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpozioane/conferinţe 

naţionale/ 

regionale/ interjudeţene 

(CAEN/ CAERI) 

 

 

 

 

 

Simpozion şi concurs 

regional ,,Alimentaţia 

sănătoasă-încotro ? ”  

Aaniţei Paraschiva 

Canelea Daniela 

Corlade Iulia 

Corlade Eduard 

Dragomir Marius 

Grigoraş Ionica 

Neacşu Mihaela 

Forumul educaţional 

MAGISTER 
Boboc Florinela 

Simpozion naţional 

,,Iniţiative didactice”, Vaslui, 

18.11.2016 

Cristea Carmen 

Concurs naţional ,,O viaţă 

fără Riscuri !Securitatea şi 

sănătatea mea!”,ediţia a V-a,  

Colegiul Tehnic ,,Toma N. 

Socolescu” Ploieşti, 

8.12.2016 

Cristea Carmen 

Manea Mitică 

Simpozion ,,Trecut, prezent 

şi viitor ăn cultura 

băcăuană”, 28.10.2016 

Durac Ciprian 

Conferinţa CIADO ,,Tinerii 

şi propriile lor valori” 
Grigoraş Ionica 

7. 

 

Articole/ studii de 

specialitate în publicaţii cu 

ISSN 

 

« Alimetea », nr. 6, 2016 

 

Corlade I.,Aaniţei P., 

Stoean M. , Popescu M., 

Radu T., Pădure M., Leibu 

A., Corlade E., Dragomir 

M. 

 

8. 

 

Cărţi/lucrări ştiinţifice publicate 

cu ISBN 
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PERFECŢIONARE - Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

• colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă– 

majoritatea profesorilor fiind cu gradul didactic I şi II şi au 

în componenţă profesori metodişti, membrii ai consiliului 

consultativ, formatori, membrii ai comisiilor de lucru;  

• număr mare de cadre didactice participante la cursuri de 

formare în specialitate sau în alte domenii didactice;  

• performanţe ale cadrelor didactice prin participări la 

sesiuni de comunicări ştiinţifice, colaboratori la reviste de 

specialitate, autori de publicaţii în domeniul 

managementului educaţional, auxiliare didactice;  

• CDI implicat în activitatea de autoperfecţionare/ 

perfecţionare a cadrelor didactice;  

• cabinet metodic pentru învăţători;  

• sprijinul conducerii şcolii în vederea participării cadrelor 

didactice la diverse forme de perfecţionare sau la cursuri de 

formare/ perfecţionare în judeţ, ţară sau străinătate 

• existenţa tendinţelor de conservatorism şi inerţie la 

schimbare, tendinţe de minimalizare a importanţei 

actului de formare/ perfecţionare manifestate la unele 

cadre didactice;  

• inerţie în aplicarea la clasă a cunoştinţelor/ 

competenţelor dobândite în urma unor cursuri de 

formare;  

• alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în 

concordanţă cu nevoia de dezvoltare profesională.  

Oportunităţi Ameninţări (constrângeri) 

• existenţa surselor de informare şi formare externă pentru 

cadre didactice;  

• existenţa posibilităţilor de participare la programe 

judeţene, naţionale şi internaţionale;  

• posibilitatea de perfecţionare prin e- Learning;  

• oferta variată a CCD si a altor furnizori de formare;  

• oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii 

posuniversitare, etc. a instituţiilor de învăţământ superior;  

• oferta stagiilor de formare în străinătate  

( Comenius, Grundvig, etc).  

•  incoerenţe şi lacune legislative;  

•  lipsa motivării financiare;  

•  percepţia greşită a ceea ce înseamnă dezvoltarea 

personală/ dezvoltare în carieră;  

• tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea de 

credite transferabile şi minimalizarea nevoilor 

punctuale de formare.  

 

          Activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, arată preocuparea permanentă a celor implicaţi în procesul 

instructiv- educativ- evaluativ pentru îmbunătăţirea managementului şcolar, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru inovarea practicii 

şcolare şi este apreciată în mod pozitiv. 
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RAPORT SINTETIC DE ACTIVITATE AL C.E.A.C. 
AN ŞCOLAR 2016-2017 

 

Principalele activităţi desfăşurate de membrii comisiei CEAC au fost: 

 

 Întocmirea şi actualizarea documentelor specifice din portofoliul CEAC pentru   anul  şcolar 2016-2017 
- Componenţa CEAC, Comisia de observatori, Comisia de raportori pe baza deciziilor emise de directorul  C. T. „Dumitru Mangeron” – Bacău; 

- Specimen  de  semnături - cadre didactice ale colegiului; 

- Organigrama CEAC a  colegiului; 

- Planificarea observării  procesului de predare - învăţare în cadrul colegiului; 

- Planificarea activităţilor pentru  asigurarea calităţii în educaţie; 

- Regulament de organizare şi funcţionare al CEAC; 

- Strategia evaluării şi asigurării calităţii educaţiei în cadrul C. T. „Dumitru Mangeron” Bacău; 

- Plan operaţional privind Asigurarea Calităţii în anul şcolar 2016-2017; 

- Plan de acţiune  pentru elevi  cu CES. 

 

 Elaborarea documentelor necesare unei bune funcţionări a şcolii pe parcursul anului şcolar 2016-2017 

-  Revizuirea procedurilor; 

-  Protocoale de colaborare; 

-  Parteneriate.      

 Implementarea manualului de evaluare internă a calităţii în format electronic – completarea pe platforma dedicată calitate.aracip.eu; 

 Elaborarea de proceduri noi utile în desfăşurarea activităţii  

 Întocmirea raportărilor 

-  Raport  anual de evaluare internă a calităţii RAEI – pentru anul şcolar 2015-2016; 

-  Plan de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2016-2017; 

-  Monitorizări interne şi planuri de îmbunătăţire: 15 decembrie 2016, 15 martie 2017, 15 iulie 2017; 

 Observarea lecţiilor pentru toate cadrele didactice conform repartiţiei, întocmirea fişelor de observaţie, discuţii cu cadrele didactice monitorizate. 

 

 Întocmirea şi depunerea documentaţiei ARACIP în vederea acreditării calificărilor profesionale autorizate provizoriu. 
 

Activităţile au fost desfăşurate de membrii comisiei: 

Coordonator – dir.prof. Iulia Corlade; 

Membri - profesorii: Carmen Cristea, Mihaela Pădure, Maria Doboş, Mihaela Neacşu; 

Observatori - profesorii: Iulia Corlade, Gălbează Carmina, Ana Ioana Vornicu, Luciana Şulea, Marius Dragomir, Oana Medvedev, Lavinia Buşcă, 

Mitică Manea, Paraschiva Aaniţei, Gabriela Stoica, Daniela Popa. 
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Anexa 3  

RAPOARTELE COMISIILOR METODICE 
 

RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR  
 An şcolar 2016/2017 

 
RESPONSABIL COMISIE: 

PROF. PENTRU INV. PRESC. 

 GHEORGHIU MONICA-ELENA 

 
In anul scolar 2016-2017 Comisia metodica a educatoarelor are urmatoarea componenta: Gradinita cu P.N. Nr.20 – Gheorghiu Monica, Nita 

Irina, Popa Veronica; Gradinita cu P.P. Letea - Mihaela Teodora Samuilă, Mariana Prutică, Alexandra Tanasă, Daniela Totolea, Mirela Neagu, Neaga 

Ţărucă. 

În primul semestru al anului şcolar 2016-2017,  Comisia metodică a educatoarelor a desfăşurat o activitate bogată conform  planului managerial 

şi graficului de activităţi aprobat in prima sedintă a Comisiei metodice de  la sfârşitul lunii septembrie. 
 

 

DATA 

 

TEMA 

 

 

MODALITATI DE REALIZARE 

 

RESPONSABILI 

 

LOCUL 

DESFASURARII 
 

28.10.’16 

 

“METODA PROIECTELOR IN 

INVATAMANTUL PRESCOLAR” 

- PREZENTARE PPT; 

- REFERAT; 

- SCHIMB DE EXPERIENTA. 

- GHEORGHIU 

MONICA 

- POPA VERONICA 

- NITA IRINA 

 

 

GRAD.CU P.N. NR.20 

 

23.12.’16 

 

“CREATIVITATEA ARTISTICA” 

- SCHIMB DE EXPERIENTA; 

- DEZBATERI INTERACTIVE; 

- VIZIONARE DVD-URI. 

- TOATE 

EDUCATOARELE 

 

 

GRAD.CU P.N. NR.20 

 

27.01.’17 

 

“ACTIVITATILE INTEGRATE” 

 

- REFERAT; 

- SCHIMB DE EXPERIENTA; 

- DEZBATERI INTERACTIVE; 

 

 

- TOATE 

EDUCATOARELE 

 

 

GRAD.CU P.N. NR.20 

 

În cadrul şedinţelor C.M. s-au elaborate planificări anuale pe teme de studii , s-au prezentat rezultatele evaluării iniţiale, s-a dezbătut conţinutul 

Scrisorii metodice pentru invăţământul preşcolar 2016-2017, s-au prezentat referatele planificate şi  probele de evaluare semestrială. 

In luna septembrie am participat la Consfătiurea cadrelor didactice unde am primit informaţii cu privire la completarea documentelor şcolare, la 

portofoliul educatoarei, la structura anului şcolar, etc.  de la inspectorul de specialitate şi de la responsabila cercului pedagogic. 
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La sfârşitul lunii septembrie in cadrul şedinţei comisiei metodice am intocmit Planificările anuale pe teme de studiu şi pe nivele de vârstă si am 

anlizat mai multe auxiliare din diferite edituri pentru a le procura pe cele mai acesibile grupei . 

In luna octombrie fiecare educatoare şi-a prezentat Planificarea evaluarii iniţiale pe cele două săptămâni, comportamentele urmărite, rezultatele 

şi centralizatorul evaluării iniţiale, precum şi  dificultăţile pe care le-a intâmpinat în desfăşurarea probelor şi testelor de evaluare. 

În luna noiembrie toate educatoarele din unitate au participat la Cercul pedagogic care s-a desfăşurat la Gradiniţa cu P.P. Letea şi a avut ca temă: 

“Cunoaşterea de sine ca precondiţie, cale şi scop în educaţie” - comunicare ştiinţifică, activitate demonstrativă, dezbateri. 

 

1. CURRICULUM  

Proiectarea activitatii la nivelul invatamantului prescolar s-a realizat prin dezvoltarea de competente, prin insusirea de cunostinte pe baza 

abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a tinut cont de reglementarile stipulate in Noul 

Curriculum, precum si de recomandarile din Scrisoarea Metodica si ale inspectorului de specialitate. Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic si 

integral, aplicandu-se metode si procedee activ-participative, la fiecare activitate de invatare conform planificarilor calendaristice proiectate pe teme de 

interes. Proiectarea didactica la nivelul fiecarei grupe sa relalizat tinand cont de sistemul de relatii si dependente care exista intre obiectivele 

operationale, continutul stiintific vehiculat, strategii de predare, invatare si evaluare precum si standardele de competenta conform nivelului de varsta si 

ritmului propriu. S-au intreprins activitati de observare a prescolarilor, discutii cu parintii. Copiii au fost implicati in situatii evaluative centrate pe 

obiectivele curriculare, analizandu-se ulterior nivelul de performanta realizat, dar si natura dificultatilor de invatare si adaptare. Pentru mobilizarea 

prescolarilor la un efort sustinut in procesul invatarii prin angajarea optima a mecanismelor intelectuale ale acestora, educatoarele au adoptat strategii 

integrate care se adreseaza nevoilor multiple de dezvoltare a copilului: de provocare si dirijare a gandirii, si care ofera conditii optime pentru exerarea 

intelectului in directia flexibilitatii,creativitatii, inventivitatii, conducand la formarea unei gandiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice. In 

activitatile desfasurate la grupa, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuala sau in grup a copiilor, lucrul in perechi sau in grupuri mici, care 

au condus la participarea efectiva a tuturor prescolarilor la activitatile desfasurate, acestia dobandind capacitati de cooperare, de sprijin si colaborare, de 

primire si asumare de sarcini, de lucru in echipa, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a raspunderii individuale si colective, a initiativei. 

Fiecare educatoare a completat fise de evaluare initiala si continua. 

 

2. CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII 

 La sedintele cu parintii fiecare educatoare a prezentat oferta disciplinelor optionale parintilor, acestia alegand ceea ce corespunde aspiratiilor lor. 

Toate gradinitele si-au ales activitatile optionale in functie de propunerea parintilor dar si de necesitatile copiilor si au respectat planificarea 

calendaristica.  

 

 

3. ACTIVITATI EDUCATIVE, EXTRACURRICULARE SI EXTRASCOLARE  

In cadrul activitatilor curriculare, extracurriculare si extrascolare actiunea pedagogica s-a centrat in egala masura pe formarea capacitatilor 

intelectuale de baza, a atitudinilor si comportamentelor dezirabile la prescolari, calitatea acestor performante asigurandu-se prin utilizarea preponderenta 

a metodelor interactive, participative precum si prin raportarea problematicii la experientele copiilor. 
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Toate grupele de prescolari din cadrul gradinitelor au fost implicate in marcarea unor evenimente cum ar fi: „1 Decembrie- Ziua Nationala a 

Romaniei”, programe artistice dedicate sarbatorilor de iarna, Unirea Principatelor Romane, precum si alte activitati cu caracter civic, social, ecologic, 

istoric, sportiv, fiecare unitate organizand actiuni in maniera proprie. 

Pentru toate gradinitele, calendarul evenimentelor educative consemneaza activitati variate instructive, mobilizatoare, puternic ancorate in 

transmiterea de valori, educarea unor principii de viata sanatoasa, principii morale, estetice, de securitate, protectie si protejare a omului si naturii la care 

au participat si parintii ca parteneri in procesul educativ al copiilor (activitati ecologice, programe artistice, intalniri, programe distractive, jocuri si 

activitati practice, estetice). 

 

4. EVALUAREA REZULTATELOR SCOLARE EFICACITATEA EDUCATIOALA  

Evidentiem consecventa educatoarelor in abordarea centrata pe obtinerea de performante a continuturilor invatarii, performantele masurate 

periodic in conformitate cu metodologia de evaluare si remarcate in rezultatele testarilor predictive, formative si sumative, confirmandu-se o calitate 

sporita a actului didactic comparativ cu anii scolari precedenti, aspect obiectivat in achizitiile, capacitatile, competentele, atitudinile si comportamentele 

prescolarilor. 

S-a folosit o gama de strategii adecvate stilurilor de invatare, permitand copiilor familiarizarea cu diferite activitati de evaluare, incurajandu-i sa-

si asume responsabilitatea pentru propriul proces de invatamant. Evaluarea a fost gandita intr-o viziune integrata pntru a avea o imagine cat mai 

autentica asupra a tot ceea ce au asimilat prescolarii, asupra capacitatilor si realizarea lor. Criteriile evaluarii sunt raportate la standardele de performanta 

ale sfarsitului de an scolar. Evaluarea sumativa intersemestriala a cuprins forme variate care au permis informarea copiilor in legatura cu progresul 

realizat. 

 

5. FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA 

Cadrele didactice din unitatea noastră s-au preocupat permanent de pregatirea profesională  in vederea creşterii calităţii actului educaţional prin: 

 participarea activă la activitatea metodică desfaşurată la nivelul unitaţii; 

 realizarea unor dezbateri cu tematică pedagogică; 

 intocmirea corectă a documentelor şcolare; 

 planificarea activităţilor in conformitate cu domeniul de cunoaştere si centrul de interes corespunzător; 

 procurarea si studierea revistelor de specialitate şi acelor mai noi apariţii editoriale; 

 confecţionarea materialelor didactice de calitate care să corespundă tematicilor propuse; 

 intocmirea unor materiale informative si prezentarea lor in cadrul şedintelor comisiei metodice; 

 pregătirea si susţinerea activităţilor cu copii; 

 ridicarea calităţii actului didactic prin practicarea unui invăţământ diferenţiat şi individualizat . 

 

Puncte tari 
 Preocuparea educatoarelor pentru ceea ce este nou şi aplicarea în practică cu profesionalism, respectând standardele de proiectare 

eficientă; 
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 Flexibilitatea şi creativitatea în abordarea situaţiilor didactice; 

 Folosirea mijloacelor audio-vizuale moderne în diferite momente ale lecţiei; 

 Activitatea centrată pe copii (scopul educaţiei este acela de a obţine cât mai multe informaţii de la preşcolari, un proces de învăţare 

lejeră); 

 Mediul educaţional potrivit nivelelor de vârstă bine organizat pornind de la aranjarea mobilierului, materialului didactic bine alese, iar 

materialele expuse în sala de grupă au avut un sens pentru procesul de învăţare în care a fost angajat copilul prin joc; 

 Îmbunătăţirea puterii de înţelegere a copilului şi cultivarea dorinţei acestuia de a învăţa. 

 

 Puncte slabe  

 
 Amplasarea gradinitelor  în doua locaţii diferite, împiedică întrunirea tuturor educatoarelor la activităţile demonstrative; 

 Lipsa bazei materiale, duce la improvizaţii făcute de educatoare de multe ori pe banii proprii; 

 Lipsa jucăriilor atât de necesare deoarece totul se învaţă prin joc - cele existente fiind aduse de către părinţi. 
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RAPORT DE ACTIVITATE - COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 
Responsabil comisie metodică:  

prof. înv. primar Bălan Marieta 

 

Numele şi prenumele 

 

 Capitolul 

Toma Sorinela 

Clasa P 

Coşa Valentina 

Clasa I 

Leahu Laura Elena 

Clasa a II-a 

1.Participări şi premii la 

olompiade şi concursuri 

-20 premii I şi 18 premii 

II la concursul “Amintiri 

din copilărie” la toate 

ediţiile din acest an 

şcolar;  

-21 premii I şi 19 premii 

II Ia concursul “ Micii 

olimpici”; 

 

-10 premii I şi 5 premii II la 

concursul “Gazeta 

matematică”; 

-65 premii I şi 2 premii II la 

concursul “Amintiri din 

copilărie” la toate ediţiile 

din acest an şcolar;  

-28 premii I şi 6 premii II Ia 

concursul “ Micii olimpici”; 

-3 premii I la concursul 

“Discovery”; 

-1 premii I la concursul de 

creaţie organizat de editura 

EDU. 

-Concursul “Micii Olimpici”în luna noiembrie 2016 clasa a-II-

a,  

premiul 1(6 elevi), premiul 2 (8elevi) şi premiul 3 (10 elevi); în 

luna martie 2017 , premiul 1(16 elevi), premiul 2(3 elevi şi 

premiul 3 (5 elevi); iar în luna mai 2017, premiul 1(7 elevi), 

premiul 2 (13elevi) şi premiul 3 (6 elevi);  

Concursul “Amintiri din copilărie”-luna noiembrie 2016, 

premiul 1 (21 elevi) şi premiul 2( 6 elevi), în luna februarie 

2017, premiul 1 (16 elevi), premiul 2 (8 elevi) şi premiul 

3(6elevi), iar în luna mai, premiul 1 (14 elevi) şi premiul 3 

(8elevi); 

Concursul” Gazeta matematica”-14 elevi performer, 2 elevi 

premiul II si 3 elevi premiul III;  

Cocursul Comper - 31 elevi rezultate bune şi foarte bune la 

fiecare etapă;  

Concursul” Discovery” - 27 elevi rezultate bune şi foarte bune 

la fiecare etapă;  

2.Participări la sesiuni 

ştiinţifice/simpozioane 

  -Simpozion Naţional-”Cei şapte ani de acasă”-S.C.Esenţial 

Proiect Educaţional S.R.L.-Piteşti-Argeş-publicare articol 

ISBN-nr.1050 din 1.03.2017, organizator-evaluator şi 

“Evaluarea iniţială-Observarea şi cunoaştere şcolarului”-

publicare articol ISSN 2537-4893, ISSN-L 2537-4893, nr,8148 

din 11.11.2016.-Soft educaţional( fişă de evaluare iniţială în 

Power Point-ppt) şi organizator-evaluator. 

-Simpozion Naţional-”Şcoala –Orizontul Cunoaşterii”-publicat 

articol 10.10.2016-ISBN.-Şc.Gimnazială ,nr.10-Bacău 

3.Cărţi,ghiduri,articole 

publicate 

 Lucrarea de licenţă “Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasele I-IV”-ISBN-

2017 Bacău-colaborator 
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4.Proiecte derulate sau în 

derulare, parteneriate 

 În activităţile pe care le-am 

proiectat am avut ca 

parteneri:părinţii, biblioteca 

şcolară, Muzeul de Istorie, 

Biserica  cu hramul de 

Florii, Teatrul Bacovia, 

cadrele medicale de la 

cabinetul şcolii, cu care am 

colaborat permanent atât 

pentru efectuarea 

măsurătorilor biometrice, cât 

şi pentru înterpretarea lor 

conform indicatorilor de 

dezvoltare fizică emişi de 

Direcţia de Sănătate Publică 

Bacău, Departamentul de 

Igienă Şcolară.  

1.Proiect educaţional”Discovery”-Ed. Raio Press.-coordonator; 

2.Proiect educaţional-Esenţial” Din suflet pentru mama”-

coordonator; 

3.Proiect educaţional-Soft educaţional-” Evaluarea în 

învăţământul preuniversitar”-organizator-evaluator; 

4.Proiect educaţional cu Protecţia mediului-”Zilele Mării 

Negre”-31.10.2016. 

- Parteneriate:  

1. Biserica Precista-Bacău 

2. Mc. Donald,s-Bacău 

3. Căminul pentru persoane vârstnice” Dr.Ştefan Ciobanu”-

Bacău 

4. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău 

5. Complexul Muzeal „Ion Antonescu” Bacău  

6.Teatrul Municipal “Bacovia”-Bacău 

 

5.Activitate la cercuri 

pedagogice, participare in 

proportie de...% 

Am fost prezentă la toate 

activităţile desfăşurate  în 

cadrul cercului 

pedagogic în proporţie de 

100% 

Am fost prezentă la toate 

activităţile desfăşurate  în 

cadrul cercului pedagogic 

în proporţie de 100% 

Am fost prezentă la toate activităţile desfăşurate  în cadrul 

cercului pedagogic în proporţie de 100% 

6.Activitate demonstrativa 

in cadrul comisiilor 

metodice ,referate 

 Referat: „Şcoala – laborator 

al creativităţii” 

Temele pentru acasă, între calitativ şi cantitativ 0 9.12. 2016- 

prof. înv. primar Leahu Laura Elena – referat;  

Evaluarea nationala –a II-a; a IV-a- prof. înv. primar Leahu 

Laura Elena -modele de subiecte şi bareme pentru clasa a II-a-

referat-27.01.2017; 

 Formele de integrare a copiilor cu C.E.S.- prof. înv. primar 

Leahu Laura Elena- prezentare secvenţe din lecţie- integrarea 

elevilor cu C.E.S.: actualităţi şi perspective-03.03.2017. 

7.Cursuri /activităţi de 

formare urmate 

„Abilitatea curriculară a 

cadrelor didactice din 

învăţământul primar la 

clasa pregătitoare” – 16 

   Am terminat cursurile 

Facultăţii de Ştiinţe, 

specializarea Biologie din 
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ore – CCD Bacău cadrul Universităţii “V. 

Alecsandri” din Bacău. În 

urma examenului de licenţă 

încheiat la data de 

5.07.2017, am acumulat un 

număr de  180 credite de 

studiu, la care se adaugă alte 

10 credite în urma 

promovării examenului de 

licenţă cu media 9,83. 

8.Activităţi 

extracurriculare  

-În cadrul proiectului „Să 

învăţăm de la bunici”, în 

parteneriat cu Muzeul de 

Istorie activitatea 

„Mărţişoare pentru 

mama” - pictură pe 

linguri de lemn - 20/21 

februarie 2017 ; 

-CEATA MICILOR 

ARTIŞTI - 23 februarie, 

ora 9/10 în salade sport 

Pictura pe tricouri in 

perioada 31 mai-1 iunie 

sala de clasa Români 

suntem mereu 

29.11.2016 clubul 

elevilor     Români 

suntem mereu 

29.11.2016 clubul 

elevilor; 

Tradiţii Moldoveneşti 

“Măşti” în sala de clasa 

pe 09.12.2017; 

 Film 3D de Crăciun la 

Clubul elevilor pe 

       Am proiectat şi realizat 

numeroase activităţi 

extraşcolare, corelate cu 

obiectivele curriculare, 

nevoile educabililor şi 

planul managerial al unităţii 

şcolare ( am realizat în  

cadrul  şcolii expoziţie de 

mărţişoare  şi felicitări cu 

ocazia zilei de 8 Martie şi 

târgul cu vânzarea 

produselor confecţionate, 

tradiţii de iarnă –În 

aşteptarea lui Moş Crăciun – 

13 dec 2016, Traista cu 

poveşti- activităţi de 

confecţionare a marionetelor 

şi mânuirea lor pentru a 

forma deprinderi de 

identificare a materialelor 

utilizabile, a personajelor 

îndrăgite, a lecturilor 

În cadrul proiectului „Să învăţăm de la bunici”, în parteneriat cu 

Muzeul de Istorie activitatea „Mărţişoare pentru mama” - 

pictură pe linguri de lemn - 20/21 februarie 2017 ; 

CEATA MICILOR ARTIŞTI - 23 februarie, ora 9/10 în salade 

sport cu 31 elevi; 

Pictura pe tricouri in perioada 31 mai-1 iunie sala de clasa cu 31 

elevi; 

Români suntem mereu 29.11.2016 clubul elevilor cu 31 elevi; 

A venit “Moş Nicolae” în sala de clasă cu 31 elevi pe 

06.12.2016;  

Tradiţii Moldoveneşti “Măşti” în sala de clasa cu 31 elevi pe 

09.12.2017; 

 Film 3D de Crăciun la Clubul elevilor cu 31 elevi pe 

15.12.2016;  

Vine Moş Craciun –serbare în sala de sport 20.12.2017 cu 31 

elevi; 

Învăţăm să fim mai buni 22.12.2017-”Căminul pentru personae 

vârstnice” Dr.Ştefan Ciobanu” cu 31 elevi. 
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15.12.2016;  

Vine Moş Craciun –

serbare în sala de sport 

20.12.2017  

 

adresate copiilor, Ziua 

României, activităţi dedicate 

copiilor de 1 Iunie, activităţi 

de voluntariat), dar şi 

numeroase competiţii 

realizate în  afara 

calendarului realizat de către 

şcoală (participarea la 

proiecte naţionale de 

creaţie). 

9.Activităţi  in grupuri de 

lucru si organisme de 

nivel ministerial  sau la 

nivel ISJ 

   Concursul Definitivat, Titularizare, Bacalaureat, Evaluare 

naţională clasa a-8-a, organizat de/la I.S.J-Bacău 

10.Activitati derulate ca 

metodisti sau formatori 

   

11.Inovari si initiative 

promovate si impuse la 

nivel de scoala,de comisie 

metodica 

   

12.Proiecte de cercetare 

implementate de comisia 

metodica 

     Pe parcursul anului şcolar 

am realizat un studiu de 

cercetare privind dezvoltarea 

fizică a copiilor de vârstă 

şcolară mică, respectiv a 

grupelor de şcolari de 6-8 

ani, de la şcolile gimnaziale 

“Ion Luca” şi “Alecu Russo” 

din Bacău 

 

         Numele şi pre- 

        numele 

 

                Capitolul 

Diumea Andreea Roxana 

Clasa a III-a 

Balan Gina Felicia 

Clasa a IV-a A 

Bălan Marieta 

Clasa a IV-a B 

1.Participări şi premii la 

olompiade şi concursuri 

Micii olimpici şi 

Olimpiadele cunoaşterii, 

Concursul “Micii 

Olimpici”în luna noiembrie 

 Concursul COMPER-COMUNICARE;    

 Concursul COMPER-MATE 2000; 
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Comper, Gazeta 

Matematica, Amintiri 

din copilarie obţinând 

Premiul I, Premiul al 

doilea, Premiul al treilea 

si mentiuni. 

    Eleva cu CES, 

Chiribau Andra a 

participat la un concurs 

de pictura, obtinand 

Premiul al II- lea. De 

asemenea, un elev cu 

rezultate foarte bune la 

scoala, Pocitanie Gabriel 

este inscris la Centrul de 

Excelenta din Bacau, 

acesta obtinand la 

testarea finala Premiul al 

II –lea. 

 

2016 clasa a-IV-a,  

premiul 1(1 elev), premiul 2 

(2elevi) şi premiul 3 (1 

elev); în luna martie 2017 , 

premiul 1(2 elevi), premiul 

2(1 elev şi premiul 3 (1 

elev); iar în luna mai 2017, 

premiul 1(1 elev), premiul 2 

(3elevi) şi premiul 3 (1 

elev);  

Concursul “Amintiri din 

copilărie”- luna noiembrie 

2016, premiul 1 (1 elev) şi 

premiul 2 ( 2elevi), în luna 

februarie 2017, premiul 1 (2 

elevi), premiul 2(2elevi) , iar 

în luna mai, premiul 1 (1 

elev) şi premiul 3 ( 3elevi); 

Concursul ”Gazeta 

matematica” -1 elev 

performer, 2 elevi premiul II 

si 1 elev  premiul III;  

Cocursul Comper -7 elevi 

rezultate bune şi foarte bune 

la fiecare etapă;  

Concursul” Discovery” - 2 

elevi rezultate bune şi foarte 

bune la fiecare etapă;  

 

 Concursul GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR; 

 Concursul DISCOVERY; 

 Olimpiada ED. CIVICĂ   - 3 echipaje - Centrul metodic 

 Olimpiada LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - 6 elevi 

Centru metodic, 2 elevi Judeţ 

 Olimpiada MATEMATICĂ – 9 elevi Centru metodic 

-Premiul I, Concursul Judeţean de desen „Beneficiile consumului 

de legume şi fructe”, Elev Manole Ştefan, clasa a IV-a B; 

-Premiul II, Concursul Judeţean de desen „Beneficiile 

consumului de legume şi fructe”, Elev Neagu Denisa Ioana, 

clasa a IV-a B; 

-Premiul III, Concursul Judeţean de desen „Beneficiile 

consumului de legume şi fructe”, Elev Ciocan Andrei Nicolae, 

clasa a IV-a B; 

-Premiul I, Concursul „KENDAMA”, Elev Manole Ştefan clasa 

a IV-a B; 

-Menţiune, Concursul Naţional Literar-Artistic „Şcoala – 

clinchetul copilăriei”,secţiunea Creaţie plastică, Elev Manole 

Ştefan, clasa a IV-a B; 

-89,5puncte, Olimpiada de Limba şi literatura română – etapa pe 

judeţ, Elev Trişcariu Ioana Lorena, clasa a IV-a B; 

-Premiul de excelenţă, Concursul Naţional „Gazeta Matematică 

Junior” –etapa naţională, Elev Trişcariu Ioana Lorena, clasa a 

IV-a B; 

-Premiul de excelenţă, Concursul Naţional „Gazeta Matematică 

Junior” – etapa naţională, Elev Neagu Denisa Ioana, clasa a IV-

a B; 

-Premiul I, Concursul Naţional „Gazeta Matematică Junior” – 

etapa naţională, Elev Cot David George, clasa a IV-a B; 

-Premiul II, Concursul Naţional „Gazeta Matematică Junior” – 

etapa naţională, Elev Mocanu George Ştefan, clasa a IV-a B; 

-Premiul I, Concursul Naţional „Comper - comunicare” – etapa 

naţională, Elev Cot David George, clasa a IV-a B; 

-Premiul I, Concursul Naţional „Comper - comunicare” – etapa 

naţională, Elev Neagu Denisa Ioana, clasa a IV-a B; 

-Premiul I, Concursul Naţional „Comper - comunicare” – etapa 

naţională, Elev Trişcariu Ioana Lorena, clasa a IV-a B; 
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-Premiul I, Concursul Naţional „Comper – mate 2000” – etapa 

naţională, Elev Cot David George, clasa a IV-a B; 

-Premiul I, Concursul Naţional „Comper - mate 2000” – etapa 

naţională, Elev Trişcariu Ioana Lorena, clasa a IV-a B; 

-Premiul I, Concursul Internaţional „Discovery”, Elev Neagu 

Denisa Ioana, clasa a IV-a B; 

-Premiul I, Concursul Internaţional „Discovery”, Elev Trişcariu 

Ioana Lorena, clasa a IV-a B; 

-Premiul I, Concursul Internaţional „Discovery”, Elev Patrichi 

Marian Alin, clasa a IV-a B; 

2.Participări la sesiuni 

ştiinţifice/simpozioane 

Simpozionul National 

„Scoala – orizontul 

cunoasterii”, cu tema 

„Scoala - o reala 

simbioza”, organizat de 

Şcoala nr.10 din Bacau;  

Simpozionul National 

“Trecut, prezent si  viitor 

in cultura bacauana”, cu 

tema “Obiceiuri, traditii 

si datini”, organizat de 

Asociatia invatatorilor 

din Bacau 

 -Simpozionul Naţional „Şcoala – orizontul cunoaşterii”  referat 

„Locuri în care se produce inovaţia în învăţământ”; 

-Simpozionul Judeţean „Trecut, prezent şi viitor în cultura 

băcăuană”  referat „Sărbătorile de iarnă – obiceiuri şi tradiţii 

româneşti” 

 

3.Cărţi,ghiduri,articole 

publicate 

  Articol „Sărbătorile de iarnă – obiceiuri şi tradiţii româneşti” 

/Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău – 2016 / 

ISSN 

Articol „Locuri în care se produce inovaţia în învăţământ” / 

Şcoala – orizontul cunoaşterii / ISBN 

Fişă de evaluare iniţială la Limba şi literature română / 

Evaluarea în învăţământul preuniversitar! / ISSN 

4.Proiecte derulate sau în 

derulare, parteneriate 

Proiectul  educaţional 

„Voluntari in actiune”   

„Cum ne comportăm 

în situaţii de urgenţă 

(incendiu, inundaţii şi 

alunecări de teren); cu 

sprijinul I.S.U 

Proiect educaţional: 

1.Proiect 

educaţional”Discovery”-Ed. 

Raio Press.-coordonator; 

2.Proiect educaţional-Aşii 

cunoaşterii-coordonator;; 

3.proiect educaţional Patrula 

1. Împreună pentru pace- 14-18 noiembrie 2016, Săptămâna 

Educaţiei Globale; 

2. Mărţişor din suflet de copil; 

3. Să învăţăm de la bunici; 

4. Suflet pentru suflet; 

5. Constructor pentru o zi; 

6. Primim zâmbete; 
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Proiectul educaţional cu 

titlul „Iar eu în lumea 

mea mă simt nemuritor 

şi rece”, sărbătorindu-l 

pe cel mai mare poet al 

neamului, M.Eminescu(-

prezentare Power-Point; 

-audiţie-poezii, cântece; 

versurile lui Eminescu 

reprezentate prin 

desenele copiilor). 

Proiectul tematic „Ziua 

Europei, Ziua noastră” 

 

de reciclare 

Parteneriate:  

1. Biserica Precista-Bacău 

2.Mc. Donald,s-Bacău 

3. Căminul pentru persoane 

vârstnice” Dr.Ştefan 

Ciobanu”-Bacău 

4. Complexul Muzeal de 

Ştiinţele Naturii „Ion 

Borcea” Bacău 

5. Complexul Muzeal „Ion 

Antonescu” Bacău  

6.Teatrul Municipal 

“Bacovia”-Bacău 

 

7. Alege viaţa! Spune NU fumatului; 

8. Violenţa poartă mască; 

9. Copiii şi alimentaţia sănătoasă; 

10. 5 octombrie Ziua Educaţiei 

Parteneriate:  

1. Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău; 

2. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău; 

3. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău; 

4. Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie; 

5. Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45; 

6. Fundaţia pentru Integrare Europeană SIGMA; 

7. Esenţial Proiect Educaţional; 

8. – S.C. RAIO PRESS S.R.L.; 

9. Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău; 

10.Teatrul Bacovia Bacău; 

11.Limbi Europene S.R.L.; 

12.CCD Bacău; 

13. Palatul Copiilor Bacău; 

14. Agenţia pentru protecţia mediului Bacău; 

5.Activitate la cercuri 

pedagogice, participare in 

proportie de...% 

Am fost prezentă la toate 

activităţile desfăşurate  în 

cadrul cercului 

pedagogic în proporţie de 

100% 

Am fost prezentă la toate 

activităţile desfăşurate  în 

cadrul cercului pedagogic în 

proporţie de 100% 

-Am participat la cercul pedagogic al învăţătorilor din cadrul 

Centrului Metodic nr. 8 Bacău, organizat la Şcoala Gimnazială 

„Miron Costin” Bacău, în data de 30.09.2016; 

-Am participat la cercul pedagogic al învăţătorilor din cadrul 

Centrului Metodic nr. 8 Bacău, organizat la Şcoala Gimnazială 

Onceşti, Bacău, în data de 12.05.2017, am prezentat materialul 

„Importanţa activităţilor extracurriculare în învăţământul 

primar”; în proporţie de 100% 

6.Activitate demonstrativa 

in cadrul comisiilor 

metodice ,referate 

referate: “Importanta 

temelor petru acasa”,  

“Scoala-orizontul 

cunoasterii”  

Modalitati diferenţiate de 

evaluare la clasă–referat; 

Evaluarea nationala –clasa a 

IV-a- modele de subiecte şi 

bareme pentru clasa a IV-a-

referat;  

-28.10.2016 – Utilizarea manualelor digitale în contextual 

noului curriculum – am prezentat secvenţe din lecţie în format 

MP4; 

-09.12.2016 – Temele pentru acasă, între calitativ şi cantitativ – 

am prezentat proiect de lecţie; 

-27.01.2017 – Evaluarea naţională – am prezentat modele de 

subiecte şi bareme de corectare pentru clasa a IV-a la 

Matematică 

7.Cursuri /activităţi de 

formare urmate 

  Denumirea cursului: Scrierea şi implementarea proiectelor 

educaţionale, nr. ore 40, Instituţia de formare CCD Bacău. 
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8.Activităţi 

extracurriculare  

Toate activităţile şi 

acţiunile realizate sunt 

cuprinse în raportul 

activităţilor extraşcolare 

      În luna mai, am făcut 

o excursie tematică, cu 

durata de o zi pe traseul: 

Bacau- Buhusi-P.Neamt- 

Tg. Neamt-Roman- 

Bacau. 

-În cadrul proiectului „Să 

învăţăm de la bunici”, în 

parteneriat cu Muzeul de 

Istorie activitatea 

„Mărţişoare pentru mama” - 

pictură pe linguri de lemn - 

20/21 februarie 2017 în 

clasa cu 17 elevi; -CEATA 

MICILOR ARTIŞTI - 23 

februarie, ora 9/10 în sala de 

sport cu 5 elevi; 

-Pictura pe tricouri in 

perioada 31 mai-1 iunie sala 

de clasa cu 17 elevi; 

-Români suntem mereu 

29.11.2016 clubul elevilor 

cu 17 elevi; 

-A venit “Moş Nicolae” în 

sala de clasă cu 17 elevi, pe 

06.12.2016; 

- Tradiţii Moldoveneşti 

“Măşti” în sala de clasa cu 

17 elevi pe 09.12.2017; 

- Vine Moş Craciun –serbare 

în sala de sport 20.12.2017 

cu 17 elevi; 

-Primim zâmbete”- proiect 

de voluntariat cu Şcoala 

Gimnazială Specială” Maria 

Montessori” - Bacău-

decembrie2016 - aprilie 

2017, Patrula de reciclare. 

„Tehnici de acordare a primului ajutor” ,3 elevi, 28.10.2016, C. 

T. „D. Mangeron” 

„Ziua Mării Negre”, 3 elevi, 31.10.2016, C. T. „D. Mangeron” 

„Ceata micilor artişti”, 45 elevi, nov.2016, Sala de clasă şi Sala 

de sport; 

„Români suntem mereu”, 80 elevi, 29.11.2016, Clubul elevilor; 

„În aşteptarea lui Moş Nicolae”, clasa a IV-a B, 06.12.2016, 

Sala de clasă; 

„Măşti tradiţionale”, 80 elevi, 09.12.2016, Sala de clasă; 

„Vine Moş Crăciun”, 150 elevi, 22.12.2016, Sala de sport; 

„Mihai Eminescu – poet nepereche”, 45 elevi, 15.01.2017, 

Clubul elevilor; 

„24 Ianuarie- Ziua Unirii”, 80 elevi, 24.01.2017, Holul şcolii; 

„Mărţişoare meşteşugite”, 120 elevi, 22.02.2017, Sala de clasă 

„Târg de mărţişoare”, 80 elevi, 01.03.2017, Faţa şcolii 

„De ziua mamei”, clasa a IV-a B, 08.03.2017, Sala de clasă; 

-Film 3D, 80 elevi, 13.04.2017, Clubul elevilor; 

„Cei trei purceluşi”, 120 elevi, 22.04.2017, Teatrul Bacovia; 

-Concurs KENDAMA, 27 elevi, 08.06.2017, Sala de sport; 

„Constructor pentru o zi”, clasa a IV-a B, 09.06.2017, 

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. 

Nominalizare la Gala Judeţeană a Voluntariatului 2016, 

categoria „proiect instituţie”, „ Suflet pentru suflet” 

„De Crăciun fii mai bun”, 45 elevi, decembrie 2016, Centrul de 

zi pentru personae vârstnice „Dr. Ştefan Ciobanu” Bacău; 

„La drum cu Iepuraşul”, 45 elevi, aprilie 2017, Centrul de zi 

pentru personae vârstnice „Dr. Ştefan Ciobanu” Bacău; 

„Primim zâmbete”, 18 elevi, decembrie 2016 şi aprilie 2017, 

Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău 

9.Activităţi  in grupuri de 

lucru si organisme de 

nivel ministerial  sau la 

nivel ISJ 

  -Olimpiada de Educaţie civică clasa IV-a, organizată de ISJ,la 

Şcoala Gimnazială „Ion Luca” – etapa pe şcoală 

-Olimpiada de Limba şi literatura română clasa IV-a, organizată 

de ISJ,la Şcoala Gimnazială „Ion Luca” – etapa pe şcoală 

-Olimpiada de Matematică clasa IV-a, organizată de ISJ,la 
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Şcoala Gimnazială „Ion Luca” Bacău – etapa pe şcoală 

-Concursul „Comper - comunicare”, organizat de Fundaţia 

pentru ştiinţe şi arte Paralela 45/la Şcoala Gimnazială „Ion 

Luca” Bacău 

-Concursul „Comper – mate 2000”, organizat de Fundaţia 

pentru ştiinţe şi arte Paralela 45/la Şcoala Gimnazială „Ion 

Luca” Bacău 

10.Activitati derulate ca 

metodisti sau formatori 

   

11.Inovari si initiative 

promovate si impuse la 

nivel de scoala,de comisie 

metodica 

  Activităţi de 1 Decembrie, 15, 24 Ianuarie, 1, 8 Martie, 1 Iunie 

12.Proiecte de cercetare 

implementate de comisia 

metodica 

   

 
ANALIZA SWOT 

 a activităţii comisiei metodice din unitatea de învăţământ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

S
u

rs
ă
 i

n
te

rn
ă
(o

rg
a
n

iz
a
ţi

a
) 

 Existenţa unor dascăli -personal didactic calificat şi titular-

dăruiţi meseriei care luptă pentru acelaşi ideal: menţinerea 

prestigiului şcolii, calitate, profesionalism dar şi pentru 

realizarea unui învăţământ de calitate 

 Rezultate bune şi foarte bune ale elevilor la toate clasele 

 Aplicarea corectă şi creativă  a curriculum-ului, utilizarea 

tehnicilor activ-participative şi a calculatorului în activitatea de 

predare-învăţare-evaluare  

 Realizarea de activităţi extracurriculare culturale,  ecologice şi 

sportive prin realizarea şi coordonarea de proiecte educaţionale 

la nivelul unităţii  

 Realizarea de parteneriate educaţionale locale,judeţene, 

interjudeţene, naţionale,internaţionale  

 Participarea la simpozioane naţionale şi internaţionale cu 

diferite materiale proprii  

 reticenţa   unor cadre didactice învăţătoare de a apela la 

strategii didactice moderne, activizatoare; 

 tendinţa de uniformizare a demersului didactic în 

detrimentul tratării diferenţiate; 

 întârzierea derulării unor activităţi sau neefectuarea lor  

 insuficienta utilizare a tehnologiei TIC în procesul educativ; 

 lipsa interpretărilor rezultatelor şi a stabilirii măsurilor de 

ameliorare la unele teste de evaluare; 

 fonduri insuficiente pentru a răsplăti rezultatele foarte bune 

ale elevilor merituoşi; 

 lejeritatea cu care se tratează unele ameninţări.  
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 Menţinerea cadrelor didactice învăţătoare în circuitul 

informaţiei necesare exercitării profesiei prin colaborare cu 

CCD, cu edituri de specialitate, cu comunitaţi didactice 

virtuale 

 Rezultate bune şi foarte bune ale elevilor la concursuri locale, 

judeţene sau naţionale 

 Legătura şcoală-familie  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

S
u

rs
ă
 e

x
te

rn
ă
(m

ed
iu

l 
ex

te
rn

) 

 posibilitatea creşterii randamentului şcolar prin implicarea  

tuturor factorilor educativi în procesul instructiv-educativ: 

şcoală-familie –comunitate “Trei parteneri-un singur scop”; 

 tratarea diferenţiată în predare şi abordarea eficientă a 

strategiilor moderne, procurare de soft educaţional; 

 dezvoltarea personalităţii  complexe a elevilor prin implicarea 

acestora în proiecte educaţionale, competiţii(locale, judeţene,  

naţionale);  

 aplicarea cu responsabilitate a procedurilor CEAC privind 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei procesului instructiv-

educativ; 

 consilierea reală a părinţilor în vederea cunoaşterii şi 

înţelegerii problemelor  copiilor lor; 

 popularizarea activităţilor şcolii atât la nivel local cât şi în 

mijloacele mass-media  

 migrarea masivă a elevilor spre alte şcoli din Europa, fapt ce 

va duce la scăderea populaţiei şcolare; 

 desele schimbări ce au loc în sistemul de învăţământ vor 

duce la scăderea interesului pentru învăţare al elevilor şi 

părăsirea lui de către oamenii de calitate; 

 multitudinea ofertelor de activitate – programă încărcată, 

pregătiri suplimentare pentru concursuri, lipsa unui program 

clar de pregătire zilnică- duce la suprasolicitare;  

 perceperea  unor  taxe prea mari, la  majoritatea  

concursurilor  şcolare; 

 creşterea numărului de cazuri de indisciplină datorită lipsei 

părinţilor de acasă şi a influenţei unor programe de pe 

internet;  
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RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
Şcoala Gimnazială „Ion Luca” 

Anul şcolar 2016-2017 
Responsabil Comisie Metodica, 

                                                                       Prof. Popa Monica Daniela 

 

 
Componenţă: prof. Popa Monica Daniela 

  prof. Gălbează Carmina Adriana 

  prof. Sacic Mihaela 

  
În anul şcolar 2016-2017, Comisia de Curriculum – Aria Curriculară Limbă şi Comunicare şi-a desfăşurat activitatea conform programelor de 

specialitate şi a planificărilor calendaristice individuale, documente vizate şi aprobate de către directorul instituţiei şi de către responsabilul comisiei 

metodice. 

În anul şcolar 2016-2017, Catedra de Limba şi literatura română a avut în centrul activităţii  obiective  precum: 

                    - discutarea programei şi a bibliografiei; 

                    - selectarea manualelor şi a auxiliarelor extracurriculare; 

                    - asigurarea unui bogat material documentar (fişe de lucru, modele de teste, modele de simulări pentru EN); 

                    - evaluarea permanentă şi pregătirea suplimentară a elevilor care au 

susţinut examene la disciplina limba şi literatura romana (clasa a VI-a şi a VIII-a)  şi limba engleză (clasa a VI-a); 

- derularea unor activităţi extracurriculare interesante şi atractive: 

Concursul judeţean „Toamna bacoviană”, Ziua educatorului, Sărbători şi tradiţii, Eminescu – mit şi realitate, OLLR etc. 

- Participarea la cursuri de perfecţionare şi simpozioane: Dezvoltarea competenţelor de leader în managementul educaţional 

- Colaborare RAIO PRESS,  

- Participare la Simpozionul naţional Cei 7 ani de-acasă,  

- Participare la Concursul Judeţean de Creaţie literară şi plastică Simfonia primăverii, Mioveni, 2017, Ediţia a IV-a. 

La începutul anului şcolar  s-au aplicat evaluari inţiale, semnalându-se greşelile frecvente, s-au propus şi urmărit măsuri de ameliorare, s-au 

aplicat permanent  elevilor  evaluari formative şi sumative, s-au organizat şi desfăşurat programe de pregătire a elevilor claselor a VI-a şi a VIII-a  

pentru recuperarea/consolidarea noţiunilor, în vederea susţinerii Examenelor Naţionale de Evaluare. 

În cadrul activităţilor metodice şi educative derulate de Catedra de Limba şi literatura română, amintim următoarele:     

1.     “Magia sărbătorilor de iarnă” (activitate literar-artistică ) 

2.     “Ziua limbilor moderne” 

3.      Lecţii demonstrative: prof. Carmina Gălbează (Live and learn – practice makes perfect), prof. Daniela Popa (Pastelul Sfârşit de toamnă, de 

V. Alecsandri), prof. Mihaela Sacic (Indiquer l’heure) 

4.      Susţinerea unor referate în cadrul şedinţelor de catedră (ex.: prof. Daniela Popa,  Actanţii educaţiei – atitudini şi interacţiuni; prof. Mihaela 

Sacic, La magie de Noel en France, Metode şi procedee moderne folosite în predarea limbii franceze, prof. Carmina Gălbează, The world of books ) 
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5.      „1 Decembrie – Ziua Naţională a României” (sesiune de comunicări pe tema Unirii) 

6.  Organizarea Olimpiadei de limba şi literatura română – (faza pe şcoală) 

7.     „Eminescu – mit şi realitate” – concurs literar-artistic ( sesiune de comunicări, recital poetic,  expoziţie carte realizată la biblioteca şcolii) 

8.     “ Les jours de la francophonie” 

9.    „Valentine`s Day”            

10.     „American Corner” 

11.   Susţinerea şi  analiza rezultatelor obţinute la Simularea Examenului de Evaluare Naţională (în curs). 

Pe tot parcursul semestrului I şi al semestrului II  s-a realizat  evaluarea elevilor prin fişe de lucru şi  teste elaborate conform programei şcolare şi 

a standardelor de performanţă propuse, s-au realizat teste de evaluare diferenţiate şi fişe de lucru individuale, în funcţie de nivelul real al elevilor, 

dându-li-se fiecăruia şansa de a se implica în actul de predare-învăţare-evaluare, atât în cadrul orelor de limba şi literatura română, căt şi pe parcursul 

demersului didactic din cadrul orelor de opţional: „Exerciţii şi tehnici de redactare a eseului de tip argumentativ” de la clasa a VIII-a. 

Membrii comisiei s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de predare-învăţare-evaluare, în scopul săvârşirii unui 

învăţământ de calitate şi a unui demers didactic superior, inovator, care să aducă performanţe şcolare deosebite în viitor. 

De asemenea membrii catedrei au participat la activităţile cercurilor pedagogice de specialitate, în încercarea continuă de a se perfecţiona şi de a 

se alinia la exigenţele societăţii actuale, dar şi la olimpiadele şi examenele de EN în calitate de profesori evaluatori (evaluare naţională, bacalaureat, 

contestaţii). 
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RAPORT DE ACTIVITATE ARIEI CURRICULARE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 
Şcoala Gimnazială „Ion Luca” 

Anul şcolar: 2016/2017   

Responsabil comisie,  

Prof. STOICA GABRIELA 

 

1. Componenţa catedrei: 

Stoica Gabriela - matematică 

Moise Nicolae - fizică 

Coca Violeta – fizică/chimie 

Timofte Iolanda - biologie 

Gărgălie Silvestru Mihăiţă - informatică 

 

2. Activităţi şcolare:  

a. Activităţi didactice 

 Întocmirea planificărilor anuale / semestriale  

Au fost studiate documentele şcolare:programele la disciplinele matematică,  fizică,chimie,biologie, informatică ,manualele alternative astfel 

încât  planificările anuale, calendaristice şi pe unităţi de învăţare au fost întocmite corect, au asigurat parcurgerea ritmică, cantitativă şi calitativă a 

materiei, cu utilizarea celor mai adecvate metode, tehnici şi procedee de lucru în munca cu elevii astfel încât cunoştinţele să devină accesibile şi utile.S-

au realizat planuri personalizate de învăţare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale pentru a asigura tratarea lor diferenţiată în concordanţă cu 

particularităţile dezvoltării şi a capacităţilor lor. 

 

 Elaborare CDŞ-uri 

Opţionalele la nivelul ariei curriculare au fost   „Tehnologia informaţiei” pentru clasele a V a, a VI a , a VII a şi la nivelul disciplinei matematice 

la clasele a VIII a: „Complemente de aritmetică şi algebră”. 

Proiectele de programă, planificările  au fost întocmite corect şi aprobate la ISJ Bacău. Opţionalele au asigurat fixarea şi consolidarea 

cunoştinţelor teoretice prin aplicaţii şi proiecte practice menite să asigure într-un mod trainic transdisciplinaritatea şi aplicabilitatea cunoştinţelor. 

 Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice  

Lecţiile au fost pregătite minuţios,  au fost intocmite schiţe de planuri de lecţie cu respectarea momentelor didactice, şi planuri detaliate pentru 

lecţiile demonstrative. Au fost selectate forme atractive de organizare a colectivului de elevi, metode care au motivat şi mobilizat elevii, au fost alese 

materialele didactice oportune pentru transmiterea şi înţelegerea noţiunilor teoretice. S-a asigurat ,în primul rând  prin natura aplicaţilor, caracterul 

interdisciplinar  al cunoştinţelor dar şi interdisciplinaritatea obiectelor pe arie curriculară precum şi conexiunile acestora cu alte domenii de activitate. S-

au utilizat în realizarea lecţiilor metode adecvate, forme de activitate în concordanţă cu specificul temei, cu nivelul clasei, elevii au fost trataţi diferenţiat 

pentru a expoata la maxim potenţialul fiecăruia în vederea asigurării progresului şcolar, optimizării procesului de învăţămănt. 

 Elaborarea testelor de evaluare (iniţiale, predictive, sumative, finale)  

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin teste iniţiale, de progres , sumative iar interpretarea acestora au asigurat feed-back-ul , au impus 

măsurile remediale cuprinse în planificări , evaluarea având astfel un rol activ în creşterea randamentului şcolar. 
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La începutul anului şcolar au fost date teste iniţiale la toate clasele (realizate conform cerinţelor MEN) menite să direcţioneze planificarea 

materiei pentru anul şcolar dar şi să semnaleze eventuale planuri individualizate pentru elevii cu deficienţe în învăţare. 

Au fost elaborate teste la finalul fiecărei unităţi de învăţare, cu itemi variaţi pentru competenţele urmărite şi  bareme de notare, discutate cu elevii 

şi cu părinţii la şedinţe,  urmărind progresul elevilor sau în anumite situaţii identificând cauzele regresului şcolar pentru diminuarea sau eradicarea 

eventualelor probleme în dobândirea cunoştinţelor sau formarea competenţelor de către elevi. 

 Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)  

Fişele de lucru au fost utilizate în diferite momente ale lecţiilor, au respectat particularităţile clasei de elevi, au fost realizate diferenţiat conform 

cu particularităţile individuale ale elevilor(în special elevii cu CES), au urmărit implicarea personală a fiecărui elev după posibilităţile şi capacitatea sa, 

mai cu seamă au urmărit aplicarea în probleme practice, uzuale a cunoştinţelor teoretice.  

 Programarea consultaţiilor cu elevii examene naţionale 

Elevii claselor a VI a şi a VIII a vor susţine examene de evaluare naţională. În acest scop la obiectele de examen au beneficiat de ore de pregătire 

suplimentară săptămânal, la clasa a VI a a fost o strânsă colaborare între profesorii de matematică, fizică, biologie pentru asigurarea transdisciplinarităţii 

cunoştinţelor. 

S-au susţinut  ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII a şi a VI a pentru recuperarea rămânerilor în urmă şi reactualizarea materiei, 

s-au pregătit  simulări ale testării (şi altele decât cea naţională) pe diferite modele matematice menite să le confere starea psihică necesară depăşirii 

momentelor de stres. 

 Desfăşurarea şedinţelor de catedră  

În activitatea de perfecţionare metodico-ştiinţifică s-a remarcat preocuparea membrilor comisiei pentru susţinerea unor lecţii de o înaltă ţinută 

profesională, prin folosirea metodelor şi mijloacelor moderne în realizare, prin conţinutul pragmatic al cunoştinţelor ancorate în cotidian. S-au dezbătut 

diverse teme în specialitate sau metodice:  “Caracterul interdisciplinar al instruirii la fizică”, prof. Moise Nicolae;”Metode de învăţare centrate pe elev 

utilizate în cadrul orelor de matematică”, prof. Stoica Gabriela; „Metode interactive utilizabile în procesul de predare –învăţare a biologiei”, prof. 

Timofte Iolanda.Participarea la aceste dezbateri în şedinţele de catedră, studierea referatelor ştiinţifice au folosit în activitatea zilnică pentru 

eficientizarea procesului instructiv - educativ, activitatea fiind centrată pe specificul colectivelor de elevi, respectarea particularităţilor de vârstă,de 

dezvoltare psihică dar şi individuale pentru fiecare elev în parte. În cadrul şedinţelor de catedră s-au stabilit grafice de pregătire şi monitorizare a 

elevilor din clasele a VI a şi a VIII a în vederea susţinerii examenelor de evaluare naţională, graficele de pregătire cu elevii capabili de performanţă dar 

şi planuri de recuperare  a materiei pentru elevii cu dificultăţi în învăţare.S-au discutat rezultatele de la simulări şi măsuri pentru îmbunătăţirea acestora. 

 Desfăşurarea şedinţelor de cerc  

Toate cadrele didactice au participat la şedinţele de cerc în cadrul comisiilor metodice la care sunt arondate şcolile. 

 Lecţii în AEL 

Inoperabilitatea laboratorului AEL a fost compensată prin utilizarea altor aplicaţii sau site-uri.Au fost prezentări Power Point pentru teme 

teoretice sau aplicaţii practice; de remarcat aportul deosebit al orelor cu aplicaţii în GeoGebra pentru orele de curs de geometrie. 

 Experienţe de laborator 

La orele de fizică şi chimie a fost utilizat intens laboratorul cu dotări corespunzătoare, elevii au experimentat cu aparate de măsură, au văzut cum 

interacţionează substanţe , au mânuit ustensile de laborator şi au realizat experimente.La laboratorul de biologie au analizat specimene de plante, 

animale împăiate sau conservate, au utilizat mulaje sau planşe specifice.La matematică au confecţionat corpuri pentru a le identifica mai uşor în spaţiul 

înconjurător, au sintetizat cunoştinţele în planşe sau hărţi conceptuale.Toate acestea au asigurat caracterul pragmatic al cunoştinţelor, ancorarea acestora 

în realitatea înconjurătoare, utilitatea în viaţa reală a tinerilor. 
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 Membri în comisii 

1. D-nul Moise Nicolae : -Comisia pentru situaţii de urgenţă; -Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în şcoală;-Comisia pentru 

organizarea şi coordonarea activităţilor din cămin/ cantină 

2. D-na Coca Violeta Gabriela:-responsabil în comisia pentru verificarea şi monitorizarea ritmicităţii notării pentru invăţământul liceal şi 

profesional; membru în Consiliul de administraţie. 

3. D-nul Gărgălie Mihai : -Comisia pentru combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar 

4. Comisia de perfecţionare şi dezvoltare profesională a c.d., Comisia pentru realizarea schemelor orare şi Comisia pentru acordarea 

burselor de merit  la nivel gimnazial-   prof. Stoica Gabriela 

b. Activităţi Şcolare pentru elevi 

Au fost selectaţi pe baza unor teste elevii dotaţi şi cu dragoste pentru obiectele reale, s-a lucrat suplimentar programa pentru olimpiade şi 

concursuri şcolare, au fost încurajaţi să participe în număr cât mai mare la fazele de masă ale concursurilor. La matematică s-au remarcat în mod 

deosebit elevii care s-au calificat la faza locală  a olimpiadei de matematică  

Prof. din catedră au  participat în calitate de profesor supraveghetor la   simulare (gimnaziu şi liceu), evaluatori la   faza locală a Olimpiadei de 

matematică şi examenele de Evaluare Naţională 

 

c. Activităţi extraŞcolare/extracurriculare derulate cu elevii: 

Membrii comisiei au participat cu elevii la activităţile extraşcolare proiectate şi derulate :  proiect internaţional „Eratostene”,  Concurs „Viaţa şi 

opera acad. Dumitru Ioan Mangeron”, Proiect educaţional „Să învăţăm de la bunici”, „Glorie eternă eroilor patriei”,”Unirea, românii au făcut-o!”; 

proiecte de voluntariat:”Primim zâmbete” şi „Dăruieşte un zâmbet”. 

 

3. CURSURI DE PERFECŢIONARE (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite), INSPECŢII ŞCOLARE rezultate), 

SIMPOZIOANE  

Membrii comisiei au participat la  cursuri de perfecţionare „Dezvoltarea competenţelor de leader în managementul educaţional”,Simpozionul 

interjudeţean „Alimentaţia sănătoasă-încotro?” 

4.  Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la examenele de evaluare naţională 

La clasa a VI a, rezultatele evaluării naţionale sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
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II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST „MATEMATICA şi ŞTIINŢE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii: 

 

• Elevii învaţă mecanic fără a trece prin filtrul raţiunii, motiv pentru care întâmpină probleme în construirea unor argumentări corecte din punct de 

vedere logic; 

• Învăţarea după modele înseamnă învăţare mecanică, care nu este durabilă în timp şi care îngrădeşte creativitatea şcolară; 

• Unii elevi sunt dezinteresaţi şi din neatenţie greşesc la calcule elementare; 

• Temele pentru acasă se tratează în grabă, superficial sau se copiază; 

• Elevii în general nu sunt motivaţi dacă notele de la testare nu se trec în catalog. 

 

Cauzele sunt multiple  şi complexe : 

- interesul scăzut pentru învăţătură în general şi pentru matematică în special; 

- elevii provin din familii dezorganizate, cu părinţii plecaţi în străinătate  sau părinţi doar cu studii primare ,dezinteresaţi  de evoluţia şcolară şi 

educaţia propriilor copiii,  

- specificul disciplinei care ar impune învăţare continuă, consecventă, fără  sincope, conţinuturile fiind mai puternic  interdependente decât la alte 

discipline;    

Numarul itemului din 

test 

Numarul elevilor 

cu raspuns total cu raspuns partial cu punctaj zero 

I.1. 22 0 6 

I.2. 23 0 5 

I.3. 23 0 5 

I.4. 0 6 22 

I.5 10 0 18 

I.6. 20 0 8 

I.7. 3 4 21 

I.8. 19 0 9 

I.9. 9 12 7 

I.10. 10 10 8 

I.11. 7 7 14 

I.12. 4 14 10 

I.13. 9 8 11 

I.14. 0 3 25 

I.15. 15 6 7 
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- programele şcolare care uneori sunt prea aglomerate;  

- trecerea de la învăţământul primar la cel gimnazial  face adesea  ca  un număr   semnificativ de copii să îşi piardă  interesul pentru matematică 

dat fiind volumul mare de cunoştinţe şi competenţe de asimilat în intervale scurte de timp;   

- stare socială şi economică a familiilor de  multe ori foarte proastă, slaba implicare a părinţilor în actul educaţional al copiilor  şi în monitorizarea 

situaţiei şcolare, probleme  sociale, familiale, etc. 

 

Principalele măsuri sunt următoarele: 

- analiza rezultatelor obtinute de elevi – la nivelul scolii 

- discutarea fiecarei lucrari cu elevul care a realizat-o 

- analiza greselilor tipice 

- analiza greselilor frecvente 

- punerea accentului pe lectii atractive 

- asigurarea prezentei elevilor la orele de pregatire suplimentara 

- pastrarea legaturii cu parintii elevilor. Consilierea parintilor de catre profesorul de matematica care preda la clasa 

- evaluarea ritmica care sa reflecte nivelul de competente atins, folosirea instrumentelor de evaluare variate 

- utilizarea metodelor activ-participative, centrate pe elevi. Incurajarea participarii active a elevilor la ore 

- utilizarea metodelor de instruire diferentiata 

- selectarea cu atentie a exercitiilor efectuate in clasa si a temei pentru acasa;  sarcini suplimentare (pentru acasa) adaptate nivelului – pentru elevii 

cu rezultate foarte slabe 

realizarea unui program individual de recuperare – unde este cazul 

- intensificarea programului de pregătire pentru examene, accent punându-se pe acele conţinuturi care să asigure o notă de promovare; 

- informarea părinţilor cu privire la rezultatele obţinute şi cauzele ce au  condus la aceste rezultate; 

- tratarea diferentiata si individualizarea predarii –invatarii-evaluarii astfel incat sa se asigure progresul scolar pentru toti elevii  

- cresterea motivatiei pentru cunoastere prin aplicarea unui demers didactic inovativ , adaptat la nevoile si interesele elevilor . 

- oferirea unui program de activitati remediale / pregatire eficienta a elevilor pe tot parcursul anului   şcolar, la disciplinele la care se sustin probe 

in cadrul examenelor nationale. 

 

Rezultatele examenului de Evaluare Naţională la clasa a VIII a: 

 

Număr elevi 
Note  5-

5,99 

Note 6-

6,99 

Note 7-

7,99 

Note 8-

8,99 

Note 9-

9,99 
Note 10 

Matematică-22 1 3 8 2 7 1 

 

Ca urmare a acestor activităţi rezultatele la evaluarea naţională de la clasa a VIII a au fost foarte bune şi anume promovabilitate de 100 %   . 

Elevii care nu s-au prezentat la acest examen s-au înscris la cursuri profesionale în vederea formării pentru o meserie. 
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Măsuri generale:  

-Elaborarea unui program de pregătire 

-Urmărirea activităţii suplimentare 

-Transmiterea către părinţi a modului în care se pregătesc elevii. 

 

7. Direcţii de acţiune pentru îmbunătăţirea activităţii comisiei: 

1. Proiectarea documentelor şcolare specifice(planificări anuale, semestriale, pe unităţi de învăţare) în conformitate cu programele şcolare  şi dispoziţiile 

în vigoare. 

2. Utilizarea  celor mai bune metode ,tehnici şi procedee de lucru în munca cu elevii astfel încât cunoştinţele să devină cât mai accesibile şi utile. 

3.Asigurarea accesului la studiu şi a categoriilor de copii defavorizaţi; educaţie incluzivă 

4. Asigurarea intradisciplinarităţii cunoştintelor dar şi a interdisciplinarităţii obiectelor din aria curriculară precum şi conexiunilor acestora cu celelalte 

domenii de activitate 

5. Creşterea calităţii evaluării 

6. Crestera atractivitatii  disciplinelor exacte, incat elevii sa le invete cu placere.  

7. Optimizarea relaţiei părinţi -şcoală în vederea creşterii randamentului şcolar  şi îmbunătăţirii rezultatelor la EN clasele a VI a şi a VIII a  

8. Cresterea eficientei activitatii de perfectionare la nivelul comisiei 
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RAPORT DE ACTIVITATE CATEDRA DE LIMBA ŞI LITRATURA ROMÂNĂ 
Anul şcolar: 2016/2017  

 

Responsabil comisie 

Prof. Ana Ioana Vornicu 

1. Componenţa catedrei: Grigoraş Ionica , Gavriliu Jana, Stoean Mihaela, Vornicu Ioana 

2. Activităţi şcolare:  

a. Activităţi didactice 

 întocmirea planificărilor anuale / semestriale  

- elaborare Curriculum adaptat pentru elevi cu CES, în anul şcolar 2016-2017- toţi membrii. 

 elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice  

 elaborarea testelor de evaluare (iniţiale, predictive, sumative, finale)- toţi membrii 

 elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)-toţi membrii 

 programarea consultaţiilor cu elevii bacalaureat/competenţe 

 pregătire suplimentară pentru bacalaureat- toţi membrii 

  desfăşurarea şedinţelor de catedră  

- Proiectarea studiului de caz “Dimensiunea religioasă a existenţei” – noiembrie 2016- referat Grigoraş Ionica 

- Nuvela psihologică “Moara cu noroc” – clasa a X-a P3 – noiembrie 2016- lectţie- Grigoraş Ionica 

- lecţie deschisă: Ludicul în poezia„După melci”, cls.9 B, Stoean Mihaela 

- referat: „Educaţia nonformală la disciplina limba şi literatura română”, prof. Stoean    Mihaela 

- referat:  Exerciţii de stimulare a creativităţii în ora de limba şi literatura română,  prof. Stoean Mihaela 

- lecţie demonstrativă: „Alexandru Lăpuşneanul”- personaj romantic, clasa a XI-a A,  prof. Stoean Mihaela 

- susţinere referat, cerc pedagogic, „Tehnici de stimulare a creativităţii”, CT D.Mangeron, noiembrie 2016, prof. Stoean Mihaela 

- referat comisie metodică: “Educaţia nonformală la limba şi literatura română” CT D.Mangeron, prof. Stoean Mihaela 

- referat cerc metodic: “Tehnici de stimulare a creativităţii”, prof. Stoean Mihaela 

- lecţie romanul balzacian: “Enigma Otiliei” – clasa a XII-a Seral – mai 2017- prof. Grigoraş Ionica 

 

 desfăşurarea şedinţelor de cerc  

 organizarea cercului pedagogic din data de 15.11.2016, la C.T. „D. Mangeron” din Bacău, 15.11.2016- toţi membrii 

 desfăşurarea şedinţelor de cerc: referat – prof. Jana Gavriliu, Bacovia – o receptare fracturată, prof. Jana Gavriliu, coordonarea secvenţei 

recitative George Bacovia - Culori şi fum de toamnă, plâns de poet 

 referat cu titlul „Exerciţii pentru dezvoltarea creativităţii elevilor”, în cadrul cercului pedagogic organizat la C.T. „D. Mangeron” din Bacău, din 

data de 15.11.2016- Grigoraş Ionica 

 referat CERC PEDAGOGIC- Liceul Sportiv- Invăţarea diferenţiată, instrument de progres şcolar în lecţia de limba şi literatura română- Grigoraş 

Ionica 
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 Lecţii în AeL 

- două lecţii în laboratorul AeL: Romanul obiectiv „Ion”, clasa a X – a P3 şi P4- Grigoraş Ionica 

 

 Membru în comisiile din şcoală: 

  

- responsabil Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii- Grigoras Ionica 

- responsabil Comisia pentru realizarea revistelor şi publicaţiilor şcolare-Grigoras Ionica 

- membră în subcomisia de evaluare la limba şi literatura română, din cadrul comisiei „A doua şansă”- Grigoraş Ionica 

- Comisia pentru programe şi proiecte educative, prof. Stoean Mihaela 

- Comisia pentru întocmirea regulamentului de ordine interioara, coord. prof. Stoean Mihaela 

- Secretar Consiliu profesoral, prof. Stoean Mihaela 

- Comisia SNAC, coord. prof. Stoean Mihaela 

- responsabil Catedra de Limba si literatura romana- Vornicu Ioana 

- membru în Consiliul de Administratie – Vornicu Ioana 

- evaluator, Evaluarea Naţională clasa a VI a, limba şi literatura română, prof. Stoean Mihaela 

- evaluator al inspecţiilor speciale, limba şi literarura română, în cadrul examenului de titularizare 2017, – membrii catedrei 

- evaluator în cadrul examenului de bacalaureat 2017, limba şi literatura română- membrii catedrei  

 

Concursuri: 

Nivel local: 

 

- Grigoras Ionica: Concursul local de eseuri „Şcoala de mâine”, în cadrul programului „Ziua Mondială a Educaţiei”, 05.10.2016; Premiul I: 

Mădălina Domniţei, clasa a X-a P5; premiul II: Gabriel Velea, clasa a X-a B; Premiul III: Răzvan Ţăranu, clasa a X-a B; menţiune: Alexandru 

Oprea, clasa a X-a B. 

- -„Toamna bacoviană”, Un crâmpei din exegeza lui George Bacovia, clasele 12B, 11A, prof. Stoean Mihaela, 22 septembrie 2016.  

- diploma de participare- elevi  clasa 11P3)-la act.desfasurate in cadrul activitatii”Ziua internationala a Marii Negre”desf.in data de 31.10.2016 la 

CT.Dumitru Mangeron”Bacau., prof. Stoean Mihaela  

- diploma de participare- elevele Pocletatu Tatiana şi Pocletaru Nicoleta(clasa XI A)-la act.desfasurate in cadrul proiectului local”Banii si cultura” 

desf.in data de 14.05.2017 la CT.Dumitru Mangeron”Bacau, prof Stoean Mihaela 

- Concurs activitate aplicativă „Din suflet, pentru mama!”, 1 martie 2017- Premiul I Benchea Joca Mihaela; Ciută Loredana; Artene Adrian; 

Cosmin Mărtincă ,Iştoc Florin, Premiul II Ghiuri Alexandru;  

- Premiul III Calara Marius; Broşteanu Antonio; Vlaicu Giani.- XP5- Ionica Grigoraş 

 

Nivel judeţean/naţional: 

 

 Premiul I - elevii clasei IX B-in cadrul proiectului educational  national “Evaluarea in invatamantul preuniversitar”,11.11.2016 organizat de 

Editura Esential Media Pitesti si colaboratorii.- Stoean Mihaela 
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 Menţiune, Concurs Soft Bazar, Adascalitei Cosmin, IX B- Stoean Mihaela   

 Premiul II- Simon Georgiana – clasa a X-a A- Concursul judeţean Carte frumosă, cinste cui te-a scris- îndrumător Vornicu Ioana  

 Premiul II – Iliescu Diana- clasa a IX-a C – Cocursul regional Primăvara ca o poezie- îndrumător Vornicu Ana-Ioana 

 Concursul regional „Alimentaţia sănătoasă – încotro?”, înscris în CAERI 2017, la poziţia 1519, Ediţia a IV-a, Bacău, 15-16 mai 2017, 

secţiunea 2: concurs de desene şi afişe- premiul II Tudor Alexandru, premiul III Ardei Bianca, Axente Petronela, Farcaş Alina, Geamăn Alina, 

Păvăloaie Mădălina, Răileanu Lavinia şi Andrei Marinela, Tudor Alexandru- Grigoraş Ionica 

 

b. Activităţi extraşcolare/extracurriculare derulate cu elevii: 

 

- Grigoras Ionica - Participare la proiectul judeţean „Toamna bacoviană”, ediţia a VI-a, George Bacovia – 135 de ani de la naştere, Bacău, 19-24 sept. 

2016, organizat de Asociaţia Scriitorilor din România, Filiala Bacău, ISJ Bacău şi CJ Bacău, Diploma de participare pentru elevii clasei a XII-a A şi 

Diploma de Merit pentru coord. I. Grigoraş, conform procesului-verbal cu nr. 3337/22.09.2016. 

-Grigoras Ionica: Participarea la conferinţa „Tinerii şi propriile lor valori”, dezbateri – educaţie civică şi prevenirea consumului de droguri, CIADO. 

- Grigoras Ionica- Lecţia de dirigenţie (clasa a XII-a A), cu titlul „Egalitatea de gen în comunitatea mea”, în cadrul Proiectului Internaţional „World’s 

largest lesson 2016”şi participarea la Proiectul Internaţional „From Where I Stand”, iniţiat ca suport pentru susţinerea obiectivului 5” Egalitatea de gen, 

din cadrul celor 17 obiective ale dezvoltării durabile, 18 – 24 sept. 2016. 

- Grigoras Ionica- Crearea/utilizarea Soft-ului Educaţional (fişe de evaluare iniţială/Power Point), în cadrul proiectului „Evaluarea în învăţământul 

preuniversitar. Evaluarea iniţială: Observarea şi cunoaşterea preşcolarului/şcolarului”, organizat de Esenţial Proiect Educaţional, 11.11.2016. 

- Grigoras Ionica- Proiectul „Siguranţa alimentară în contextul securităţii globale”, din cadrul programului Internaţional „Săptămâna Educaţiei Globale” 

2016, ediţia a XVIII-a, 18.11.2016, în parteneriat cu Direcţia Sanitar-Veterinară şi cu „Apicola” Bacău. 

- Ziua Internaţională a Stratului de Ozon, în colaborare cu Asociaţia pentru Protecţia Mediului Bacău, consultant Maria Ionos, clasele 12 B, 11P1, 

Prof. Stoean Mihaela,  19 septembrie 2016 

- Ziua Internaţională a Mobilitaţii Europene, clasa 11P1, prof. Stoean Mihaela, 22 septembrie 2016; 

- Ziua Internaţională a Păcii, Impreuna pentru Pace, prof. Stoean Mihaela, 21 septembrie 2016 

- Proiect Internaţional Eratostene, 23 septembrie 2016, prof. coord. Stoean Mihaela; 

- Săptămâna Mondială  a Educaţiei”, - Educaţia prin film, 7-8 octombrie 2016, Universitatea Vasile Alecsandri Bacău, prof. coord. Soean Mihaela 

- Proiectul educaţional- Glorie eternă eroilor patriei şi onoare veteranilor de război”, prof. Stoean Mihaela, 25 octombrie 2016- Ziua Armatei Române, 

1 Decembrie- Ziua Naţională  a României;  

- PROIECTUL  EDUCATIV “STAY FREE” , organizat în parteneriat cu   Asociaţia Valoare Plus Bacău, 4 noiembrie 2016 . Acţiunea a fost 

organizată de Comisia Metodică a Diriginţilor din cadrul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău în parteneriat cu Asociaţia Valoare Plus 

Bacău.  

- Proiectul dăruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun!, Campania Şcoala care dăruieşte, organizat de ECDL România, prof. Stoean Mihaela. 

- Proiect Banii şi cultura, prof. Stoean Mihaela 

- Proiect Eratostene, prof. Stoean Mihaela 

- Proiect Ziua Internaţională a păsărilor migratoare, prof. Stoean Mihaela 

- Proiect “ Invitaţie la altruism: dăruim şi câştigăm”, inclus în CAEJ Bacău, COORDONATOR ŞI INIŢIATOR prof. Stoean Mihaela, 
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- Forumul Educaţional MAGISTER, cu tema ŞCOALĂ ŞI FAMILIE- NEVOIA DE COMUNIUNE, Universitatea George Bacovia, mai 2017 prof. 

Stoean Mihaela, 

- Proiect “Toamna bacoviană” prof. Stoean Mihaela 

- Proiect “Săptămâna Globală pentru Educaţie”, mai 2017, prof. Stoean Mihaela 

- Proiect “Alimentaţia sănătoasă, încotro?” , prof. Stoean Mihaela 

- Ziua Internaţională a Educaţiei, Atelier pentru elevi: Educaţia prin film, Universitatea Vasile Alecsandri, clasa 11P3: , prof. Stoean Mihaela 

- Conferinţa regionala Împotriva Traficului de persoane cu Asociaţia Valoare Plus: elevi, Mihailuc Dina, Bogdan Narcis, Măriuţ Mădălina, Chiosa 

Vadim, prof. Stoean Mihaela 

- Obţinerea titlului: C.T.D.Mangeron- aliat strategic în circuitul naţional al şcolilor implicate în lupta împotriva traficului de persoane, prof. Stoean 

Mihaela 

- Grigoras Ionica - Certificat de voluntariat pentru promovarea Simpozionului Internaţional „Universul Ştiinţelor”, ediţia a VII-a, din 17.09.2016, de la 

Slănic – Moldova, org. de Asociaţia Cultural-Ştiinţifică „Vasile Pogor” Iaşi. 

- Proiectul local “Comori de suflet bacauan, dincolo de timp si spatiu”-membra in comisia de organizare- Vornicu Ioana 

- participare la Proiectul Eratostene cu elevii clasei a XII-a C – Vornicu Ioana 

- participare la Proiectul Daruind vei dobandi- cu donatii din partea elevilor clasei a XII-a C – Vornicu Ioana 

 

3. CURSURI DE PERFECŢIONARE (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite): 

 

- Grigoras Ionica, Vornicu Ioana, Stoean Mihaela: Programul de formare continuă „Dezvoltarea competenţelor de leader în managementul educaţional”, 

25 de credite, 100 de ore, în perioada 27.09. – 17.10.2016 

- participare conferinţă „Formal şi nonformal în educaţia viitorului”, septembrie 2016, profesor Stoean Mihaela, 

Cursul „Educaţia pentru cetăţenia activă”, 89 de ore, 22 de credite transferabile, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” din Bacău, 06 mai – 10 

iunie 2017- Grigoraş Ionica 

 

 Programe de formare continuă:Dezvoltarea competenţelor de leader în management educaţional, Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea 

inspecţiei de specialitate- limba şi literatura română, Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei de specialitate- activitaţi extraşcolare,   

prof. Stoean Mihaela 

 Metodist ISJ Bacău, disciplina limba şi literatura română- Stoean Mihaela 

 Metodist ISJ Bacău, disciplina Activităţi educative nonformale- Stoean Mihaela 

 Membru în Consiliul Consultativ, disciplina limba şi literatura română- Stoean Mihaela 

 Membru în Consiliul Consultativ, Activităţi educative nonformale- Stoean Mihaela 

 

SIMPOZIOANE: 

 

- Gavriliu Jana: Conferinţa internaţională Expanding Universes: Exploring Transmedial & Transfictional Ways of Worldbuilding, University of 

Krakow, Poland, prof. Jana Gavriliu The pictorial “snowball” effect: building storyworlds in Erasmus de Rotterdam, Frans Hogenberg and Pieter 

Bruegel  
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- Grigoras Ionica- Participare la Simpozionul judeţean „Trecut, prezent şi viitor în cultura băcăuană”, 28.10.2016, secţiunea A1 pentru cadre didactice: 

„Cultura scrisă în judeţul Bacău”, organizat de Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău, în parteneriat cu ISJ Bacău şi cu Şcoala Gimnazială „Al. I. 

Cuza” Bacău. 

- Grigoras Ionica- Simpozionul Internaţional „Universul Ştiinţelor”, ediţia a VII-a, din 17.09.2016, de la Slănic – Moldova, org. de Asociaţia Cultural-

Ştiinţifică „Vasile Pogor” Iaşi, Premiul I. 

- Grigoras Ionica - Participare la Seminarul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin formarea continuă în Programul „Erasmus+. 

Oportunităţi de formare internaţional de formare Erasmus + KA1”, derulat în cadrul Conferinernaţionale „Formal şi nonformal în educaţia viitorului”, la 

Bacău, 25.09.2016, conform adeverinţei cu nr. 680/25.09.2016, emisă de Asociaţia pentru Educaţie şi Formare (ASEF) Bacău. 

- Grigoraş Ionica- Simpozionul Naţional „Cei şapte ani de acasă!”, martie 2017, organizat în parteneriat cu S.C. Esenţial Proiect Educaţional” S.R.L., 

Piteşti, Argeş. 

- Grigoraş Ionica- Simpozion regional în cadrul proiectului educativ „Alimentaţia sănătoasă – încotro?”, înscris în CAERI 2017, la poziţia 1519, Ediţia 

a IV-a, Bacău, 15-16 mai 2017. 

- Vornicu Ioana – participare cu lucrare – Simpozionul judeţean Dascălul între mit şi realitate 

 

4. ARTICOLE ŞI CĂRŢI PUBLICATE 

 

- Grigoras Ionica - Lucrarea cu titlul „Studiu literar despre lectura operei eminesciene în viziunea criticului Mihai Drăgan”, publicată în vol. „Anuarul 

învăţătorilor din judeţul Bacău”, nr. 3/oct. 2016.  

- Grigoras Ionica: Articol cu titlul „Test iniţial”, în revista şcolară „Evaluarea în învăţământul preuniversitar. Articole de specialitate” (CD-ROM), 

ISSN, nov. 2016, p. 204.  

- Grigoras Ionica: Publicare lucrare ştiinţifică „Arhetipurile culturale în viziunea lui Pavel Florea”, pe DVD cu ISBN 978-606-576-716-4, editura PIM, 

Iaşi.  

- Grigoras Ionica: Publicarea lucrării „Studiu cu privire la comediile lui Vasile Alecsandri”, în revista şcolară „Esenţial la limba română. Studii de 

specialitate”, nr. 1/iulie 2016, Editura Esenţial Proiect Educaţional, 2016. 

- Stoean Mihaela- Publicare articol Evaluarea în învătământul preuniversitar, ISSN 

 „Studiu cu privire la obiceiurile alimentare ale elevilor”, revista ALIMETEA, nr. 7/2017, Bacău- Grigoraş Ionica 

 „Deciziile şi diversitatea opiniilor”, cartea în format electronic „Cei şapte ani de acasă”, martie 2017, Esenţial Proiect Educaţional, Piteşti, 

Argeş- Grigoraş Ionica 

 Articol „Stimularea creativităţii prin nonformal”- revista „Învăţământ românesc integrat european”, An I, nr.3- decembrie 2016- Vornicu Ioana 

 Articol în revista Esenţial în educaţie 

 

5. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici  

 

- Grigoraş Ionica: Parteneriat cu revista educaţională de specialitate „Esenţial în educaţie”, Editura Esenţial Media, Piteşti. 

- Grigoraş Ionica:  Acord de parteneriat nr. 4130/07.11.2016, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, din Beclean, BN, în cadrul proiectului: „Prietenii 

lecturii” 
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- Grigoraş Ionica:  Acord de parteneriat nr. 4129/07.11.2016, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, din Beclean, BN, în cadrul proiectului: „Ia 

atitudine!” 

- Grigoraş Ionica:  Parteneriat cu Asociaţia Cultural-Ştiinţifică „Vasile Pogor” Iaşi, pentru desfăşurarea Simpozionului Internaţional „Universul 

ştiinţelor”, Slănic – Moldova, ediţia a VII-a din 17.09.2016 

- Proiectul judeţean în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară „Invitaţie la altruism: dăruim şi câştigăm” ediţias a II-a, în parteneriat 

cu Şcoala Gimnazială Specială Maria Montessori,  Bacău, coord. prof. Stoean Mihaela, 

- participare la Sesiunea de referate şi comunicări. „Molecule de suflet- din suflet pentru suflet”, decembrie 2016, prof. Stoean Mihaela.  

 

6.  Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la bacalaureat 

 

 desfăşurarea de pregătire suplimentară săptămânală la disciplina limba şi literatura română, atât în cadrul orelor de curs, cât şi după programul 

şcolar, vineri, de la orele 14-15  

 organizarea unei simulări-teză, disciplina limba şi literatura română- toţi membrii 

 desfăşurarea de pregătire suplimentară săptămânală la disciplina limba şi literatura română, atât    în cadrul orelor de curs, cât şi după programul 

şcolar, vineri, de la orele 14-15 

 descoperirea punctelor slabe ale elevilor; 

 construirea demersului didactic pe punctele slabe descoperite; 

 pregătirea suplimentară săptămânală, conform graficului; 

 indicarea surselor de informaţie (programa de bacalaureat, site-ul edu.ro, alte site-uri dedicate bacalaureatului/literaturii, unde pot fi găsite 

modele de rezolvare, opinii despre cum trebuie să ne pregătim, cum să ne organizăm timpul pentru o învăţare eficientă, despre tehnici de 

memorare, despre elementele de limbă şi comunicare; opere literare în format scris sau audio; ecranizări după operele literare studiate; audio-

book-uri etc.); 

 informarea elevilor cu privire la alte locuri unde se poate participa la pregătirea suplimentară pentru bacalaureat (Univ. „V. Alecsandri” Bc.; 

adrese de site-uri dedicate pregătirii pentru bacalaureat); 

 acordarea de consultaţii pentru elevii care le solicită, în vederea individualizării învăţării şi a recuperării rămânerilor în urmă; 

 disponibilitatea profesorului pentru a răspunde oricăror întrebări ale elevilor; 

 observarea sistematică a activităţii elevilor în clasă;  

 analiza modului de rezolvare a subiectelor de la lucrările scrise (teste formative, teze, simulări); 

 discutarea rezultatelor obţinute de către elevi într-un cadru adecvat (discret); 

 solicitarea intensă a elevilor în timpul orelor de curs, pentru încurajare şi motivare; 

 rezolvarea în clasă a modelelor propuse pentru examenl de bacalaureat; 

 adaptarea programei şcolare în funcţie de nevoile elevilor; 

 recuperarea rămânerilor în urmă prin explicaţii şi exerciţii suplimentare; 

 repetarea frazelor, scrierea la tablă a enunţurilor standard pentru cerinţele de la subiectul I; 

 explicarea structurii textului de tip argumentativ; 

 realizarea unor modele de texte argumentative; 
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 indicarea pasajelor/fragmentelor/capitolelor importante dintr-o operă epică, texte care pot fi avute în vedere la realizarea eseurilor; 

 evitarea dictării, în favoarea metodelor activ-participative care implică elevii în realizarea sarcinilor în mod individual, dar şi beneficiind de 

sprijinul colegilor şi al profesorului; 

 lectura în clasă a fragmentelor relevante; 

 utilizarea fişelor de lectură, a jurnalului de lectură; 

 valorificarea la cote maxime a timpului consacrat pregătirii; 

 utilizarea mijloacelor informatice în conceperea planurilor didactice (fişe de lucru, teste, prezentări; secvenţe de filme; proiecţie de imagini şi de 

texte); 

 crearea unui climat relaxant, propice învăţării în clasă, prin diminuarea factorilor perturbatori ai comunicării didactice. 

 

7. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 
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RAPORT DE ACTIVITATE CATEDRA LIMBI STRĂINE 
Anul şcolar: 2016/2017  

 

 

1. Componenţa catedrei: Stoica Daniela, Spătaru Liliana, Carmen Maciucă, Popa Alexandra, Sacic Mihaela 

2. Activităţi şcolare:  

a. Activităţi didactice 

 Întocmirea planificărilor anuale / semestriale – toti membrii 

 Elaborare CDL-uri – toti membrii 

 Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice  

 Elaborarea testelor de evaluare (iniţiale, predictive, sumative, finale)  

 Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)  

 Programarea consultaţiilor cu elevii bacalaureat/competenţe 

Pregătire suplimentară pentru bacalaureat - toţi membrii 

Desfăşurarea şedinţelor de catedră  

 Referate şi lecţii- toţi membrii 

 Desfăşurarea şedinţelor de cerc - ... 

 

b. Activităţi şcolare pentru elevi 

 

 Concursuri: 

Nivel local: 

- Concursul: Alimentaţia Sănătoasă incotro, Elev: Negrescu Mihaela, clasa a IX-a C- Spătaru Liliana 

Nivel judeţean: 

 Participare Concurs Naţional de Limba Engleza  “Quest”-editia a VIII-a etapele pe scoala si judeteana (cea din urma organizata de Colegiul 

Tehnic “Anghel Saligny”, Bacau)-obtinut PREMIUL I- elevul Andronache Tudor-Constantin-judet (IX C) si MENTIUNE-eleva Savin Alexandra-

Georgiana-judet (IX A) si evaluator la acest concurs la etapele pe scoala si judeteana- Apostu Nicoleta 

             Nivel naţional: 

- premiul I-Cucu Daria Teodora –in cadrul activitatii aplicative „Din suflet, pentru mama!”,martie 2017,organizata de Esential Proiect Educational- 

Sacic Mihaela 

Nivel naţională:  

- Elev calificat la etapa nationala a Concursului de Limba Engleza „Quest”-Andronache Tudor-Constantin 

 

c. Activităţi extraşcolare/extracurriculare derulate cu elevii:  

 Colinde de Craciun – Popa Alexandra 

 Balul Bobocilor- Popa Alexandra 

 Ziua europeană a limbilor - Spataru Liliana 
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 Educaţia ne îmbogăţeşte - dezbatere în cadrul proiectului eradicarea sărăciei în toate formele ei, pretutindeni Spataru Liliana 

 Dăruind vei dobândi - activitate de voluntariat - daruri de Crăciun- Spataru Liliana 

 Experimentul Eratostene,- Spataru Liliana 

 Vizita la Direcţia de sănătate publică- Spataru Liliana 

 Coordonator Activitate educativa”La communication par la poesie”, care face parte din proiectul “Celebration de la journeeeuropeensse de 

langues”,30 septembrie, 2016- Apostu Nicoleta 

 Implicare in activitatile proiectului”Educatia ne imbogateste”, 23 septembrie, 2016 C.T. “D. Mangeron”, Bacau- Apostu Nicoleta 

 Participare/Excursie cu elevii claselor a XI-a si a XII-a la cea de-a XX-a editie a Targului International de Universitati RIUF (Romanian 

International University Fair)-organizat de Grupul EDUCATIVA in cadrul proiectului EDMUDNO-A World of Education -IASI 4 octombrie2016- 

Apostu Nicoleta 

 Participare cu clasa ADS I la Concursul “Cea mai cool clasa de Craciun 2016” –Editia a III-a –obtinut Premiul II- Apostu Nicoleta 

 Membru in comisia de Jurizare Concurs “Legenda religioasa a locului natal” in proiectul “Comori de suflet bacauan, dincolo de timp si spatiu”-

11.11.2016- Apostu Nicoleta 

  “25 octombrie-Ziua Armatei Romane”- Sacic Mihaela 

 “5 octombrie 2016-ziua mondiala a educatiei”- Sacic Mihaela 

 “Toamna bacoviana”- Sacic Mihaela 

 “Experimentul lui Eratostene”- Sacic Mihaela 

  ”1 Decembrie-Ziua Nationala a  Romaniei”  - Sacic Mihaela 

 participare la proiectul „Ziua Pasarilor”- Sacic Mihaela 

 vizita la Vivariu si Observator- Sacic Mihaela 

 participare la proiectul educational „Povestea pasarilor”,martie 2017- Sacic Mihaela 

 participare la proiectul educational „Martisor din suflet de copil”- Sacic Mihaela 

 participare cu elevii clasei a V-a la Atelierul de martisoare „mestesugite”,febr . 2017- Sacic Mihaela 

 Apostu Nicoleta: 

 Activitatea “Biblioteca - poartă spre cunoaştere” - 124 ani de la înfiinţarea bibliotecii -  activitate din cadrul proiectului educaţional “Lectura, 

prioritate a existenţei”, încheiat între Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău si Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza”, acţiune desfăşurată  în data de 

27.06.2017 – Compartiment Copii.  

 Clase implicate: Clasa a IX-a C, clasa a X-a A 

 Denumire activitate: Caravana educaţională UniversiDay eveniment organizat de Grupul Educativa 

 Nr.elevi implicati: 17 ( clasa a X-a A si a IX-a A ) 

 Perioada desfasurarii: 18.05.2017 

 Locul desfasurarii: Colegiul National “Vasile Alecsandri” Bacau 

 Denumire activitate: Workshopul UNIVERSALIO organizat de Grupul Educativa 

 Nr.elevi implicati: 8 ( clasa a X-a A) 

 Perioada desfasurarii: 19.05.2017 
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 Locul desfasurarii: Colegiul Naţional Ferdinand I Bacău 

 Denumire activitate: “Citeste!Vei afla cine esti!” 

 Nr.elevi implicati/clasa/clasele implicate: 30 elevi (clasele a IX-a A, a IX-a C, a XI-a B, a XII-a A, a XII-a C, A DOUA SANSA ANUL I) 

 Perioada desfasurarii: 27-28 martie 2017 

 Locul desfasurarii: Sectia pentru Copii si Arta a Bibliotecii Judetene “C. Sturdza” Bacau 
 

3. CURSURI DE PERFECŢIONARE (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite): 

 Popa Alexandra:  Curs Educatie pentru cetatenie activa, Curs Managementul inspectiei şcolare 

 Popa Alexandra:  „Consiliere si Orientare in Cariera” „ Managementul inspectiei scolare”, „Educatie pentru cetatenie activa”, „Strategii de 

invatare pentru dezvoltarea gandirii critice” 

 Sacic Mihaela-  Dezvoltarea competentelor de leader in managementul educational”  

 Managementul inspecţiei şcolare, nr. Credite:15, Instituţia de formare: Casa Corpului Didactic Neamţ – Spătaru Liliana 

 Educaţia pentru cetăţenie activă, nr. Credite: 24 ore, Instituţia de formare: Casa Corpului Didactic Neamţ - Spătaru Liliana 

 Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei de specialitate – limba franceză, nr. Credite: 24 ore, Instituţia de formare: Casa 

Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău- Spătaru Liliana 

 Dezvoltarea competenţelor de leader în managementul educaţional, nr. Credite:25, Instituţia de formare: CNDRU Eurostudy- Spătaru Liliana 

 Limba franceză. Practici de comunicare – Master în limba franceză,  Instituţia de formare: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău- Spătaru 

Liliana 

 Popa Alexandra: susţinere inspectie curenta I pentru gradul didactic II – calificativ Foarte Bine, 

- Apostu Nicoleta:  

“The First International Conference on Innovation in Psychology, Education and Didactics”-ICIPED- Conferinta Internationala organizata 

de Universitatea ‘Vasile Alecsandri “din Bacau-10-11 Martie 2017- -parte din proiectul International “Differentiation of instruction for teacher 

professional Development and students’ Success”(DiDeSu), KA2, Erasmus+ 2015-1-CY01-KA201-011845 

Workshop “#SavvyScholar:Harnessing the power of online media to boost research dissemination and impact”-formator Dennis Relojo, 

organizat in cadrul “Conferintei Internationale despre Inovatie in Psihologie, Educatie si Didactica” 10-11 martie 2017 in cadrul Universitatii’Vasile 

Alecsandri “din Bacau 

Workshop “Social and emotional competences in adolescents: A theoretical approach towards an integrative measurement model” formatori 

Dr. Magda Tufeanu, Dr. Viorel Robu si Dr. Anisoara Sandovici, in cadrul “Conferintei Internationale despre Inovatie in Psihologie, Educatie si 

Didactica” 10-11 martie 2017 in cadrul Universitatii’Vasile Alecsandri “din Bacau 

Seminar/workshop de limba engleza”Learning through fun and games” formator Ian Morris organizat de CCD BACAU si Express Publishing 

si gazduit de Colegiul National Pedagogic “Stefan cel Mare”-18 februarie 2017- 3h 

Denumirea cursului/seminarului: Preparing students for IELTS, nr. Ore: 6; Instituţia de formare: Consiliul Britanic si Casa Corpului Didactic 

Iasi-27.05.2017 
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SIMPOZIOANE: 

 

 Colocviul pentru lucrarea de gradul I cu tema “Multimedia Methods And Techniques For Developing Language Skills In High-School English 

Classes”Metode si Tehnici Multimedia Pentru Dezvoltarea Competenţelor De Limbă Engleză- Nivel Liceal”- Apostu Nicoleta 

  Conferinta Nationala a Asociatiei Romane a Profesorilor de Engleza 

“To Be or Not to Be A Great Teacher”editia a XII-a, Colegiul National “Mihai Viteazul”, Bucuresti, 28-30 Octombrie 2016- Apostu Nicoleta 

 Conferinta Nationala “Acces la literature stiintifica: Actualizarea sistemului de invatamant si de cercetare din Romania.Modele de cercetare si 

publicare”-Editia a IV-a -26-28 octombrie 2016, Bucuresti, Romania – Apostu Nicoleta 

 Simpozionul: Alimentaţia Sănătoasă încotro?, Editia a IV-a, înscris în CAERI, 2017 referat: Manger bio pour la sante; - Spătaru Liliana 

 Sesiunea de comunicari ştiinţifice Modele pentru un dialog continuu, ediţia a XII-a, Universitatea Bacău, lucrare: Vassilis AlexaKis – l’aller-retour 

entre le grec et le francais- Spătaru Liliana 

 

Parteneriate: 

- parteneriate cu Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău  şi Biblioteca Judeteana ”C. Sturdza” Bacau- Spătaru Liliana 

-cColaborare cu British Council Iasi prin English School, Bacau, in calitate de trainer la modulul de primavara al Clubului BritTeen – un proram 

educativ extrascolar in limba engleza, adresat copiilor si adolescentilor- Popa Alexandra 

 

Apostu Nicoleta: 

 

Protocol de colaborare intre Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacau si Biblioteca Judeteana „ C. Sturdza” Bacau (partener 1), Centrul de Cultura 

„George Apostu” Bacau (partener 2) -nr. Inregistrare 697/20.03.2017, in cadrul proiectului educational „Lectura, prioritate a existentei” 

 

- Proiect educaţional: 

1. „Lectura, prioritate a existentei”-proiect educational de promovare a lecturii (nr. Inregistrare 818/13.03.2017) 

 

 Acord de colaborare intre: Colegiul Tehnic “Dumitru Mangeron” Bacau si Biblioteca Judeteana “C. Sturdza” Bacau, in calitate de partener 1, Centrul de 

Cultura “George Apostu”Bacau, in calitate de partener 2. 

 Denumirea proiectului educational: “LECTURA, PRIORITATE A EXISTENTEI” 

 

Denumire activitate: Caravana educaţională UniversiDay eveniment organizat de Grupul Educativa 

Nr.elevi implicati: 17 ( clasa a X-a A si a IX-a A ) 

Perioada desfasurarii: 18.05.2017 

Locul desfasurarii: Colegiul National “Vasile Alecsandri” Bacau 

 

Denumire activitate: Workshopul UNIVERSALIO organizat de Grupul Educativa 

Nr.elevi implicati: 8 ( clasa a X-a A) 
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Perioada desfasurarii: 19.05.2017 

Locul desfasurarii: Colegiul Naţional Ferdinand I Bacău 

 

Denumire activitate: “Citeste!Vei afla cine esti!” 

Nr.elevi implicati/clasa/clasele implicate: 30 elevi (clasele a IX-a A, a IX-a C, a XI-a B, a XII-a A, a XII-a C, A DOUA SANSA ANUL I) 

Perioada desfasurarii: 27-28 martie 2017 

Locul desfasurarii: Sectia pentru Copii si Arta a Bibliotecii Judetene “C. Sturdza” Bacau 

 

Comisii: 

Spătaru Liliana: 

- Membru - Comisia  Bani de liceu (responsabil clasa a IX-a)  

- Responsabil - Comisia  Anticorupţie  

 Apostu Nicoleta: 

1. Membru -Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii 

2. Responsabil - Comisia pentru desemnarea elevilor de serviciu pe scoala 

3. Membru - Comisia pentru A Doua Sansa  

4. Membru : Comisia pentru Programe si Proiecte Educative 

5. Subcomisii: Comisia pentru proiecte si programe educationale europene: membru 

6. Comisia privind activitatea cultural-artisitca: membru 

7. Comisia pentru coordonarea activitatii Consiliului Elevilor: membru 
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RAPORT DE ACTIVITATE CATEDRA DEMATEMATICĂ 
Anul şcolar 2016 – 2017  

Responsabil comisie,  

                                                                                                                   prof. Dragomir Marius 

 

1. Componenţa catedrei: Boboc Florinela, Bot Cătălin, Chelaru Alexandrina, Dragomir Marius. 

2. Activităţi şcolare:  

a. Activităţi didactice 

 Întocmirea planificărilor anuale / semestriale  

 Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice  

 Elaborarea testelor de evaluare (iniţiale, sumative, finale)  

 Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat) 

Toate cadrele didactice au parcurs programa la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de 

învăţare. 

Activitatea la nivel de catedră  s-a desfăşurat conform planului managerial stabilit la începutul anului şcolar. Pe parcursul anului şcolar membrii 

catedrei şi-au propus: 

- Creşterea eficienţei activităţii de predare-învăţare la disciplina matematică, înzestrarea elevilor cu valori, competenţe şi atitudini cuprinse în 

programa de matematică. 

- Diferenţierea activităţilor cu elevii şi adecvarea conţinuturilor învăţării la nivelul claselor. 

- Perfecţionarea tehnicii didactice educative. 

- Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare în scopul creşterii eficienţei activităţilor de învăţare. 

- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru diverse concursuri de matematică. 

- Identificarea şi acoperirea, pe cât posibil, a lacunelor din cunoştinţelor elevilor la disciplina matematică. 

Au fost administrate teste iniţiale urmate de analiza şi interpretarea acestora; fiecare cadru didactic şi-a elaborat un plan de măsuri. S-au realizat 

de către toate cadrele didactice din catedră a unor modele de fişe de lucru, teste însoţite de bareme de evaluare şi notare, lucrări scrise semestriale. A fost 

întocmit încă de la începutul anului şcolar  graficul de pregătire suplimentară a elevilor.  

 Programarea consultaţiilor cu elevii bacalaureat/competenţe 

               De programarea consultaţiilor cu elevii s-au ocupat toţii membrii catedrei şi au participat în fiecare miercuri de la ora 14 la întâlnirile cu 

aceştia conform graficului stabilit. 

 Desfăşurarea şedinţelor de catedră  

Activităţilor metodice s-au desfăşurat conform planului de acţiune  pe primul semestru şi s-au încheiat  procese verbale pentru fiecare şedinţă a 

comisiei metodice. În cadrul şedinţelor de catedră s-au susţinut lecţii demonstrative la clasa a XI-a A, prof. Chelaru Alexandrina, la clasa a X-a A, prof. 

Dragomir Marius, la clasa a XII-a D, prof. Bot Cătălin, la clasa a XII-a B, prof. Boboc Florinela.             

S-au susţinut şi referate: “Rolul problemelor de analiză matematică ăn dezvoltarea gândirii” – prof. Dragomir Marius, “Calculul cu aproximaţie 

al integralelor definite” – Boboc Florinela, “Calculul unor limite de şiruri folosind integrala definită” – prof. Boboc Florinela, “Consiliere şi orientare în 
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şcoală” – prof. Chelaru Alexandrina, “Aplicaţii ale integralei definite” – prof. Bot Cătălin, “Efectele globalizării asupra educaţiei” – prof. Boboc 

Florinela. 

 Responsabili/membri în comisii: 

Comisia de curriculum – prof. Dragomir Marius. 

Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii – Subcomisia de observatori - prof. Dragomir Marius.   

Comisia pentru echivalarea în credite transferabile a unor forme de organizare a formării continue -  prof. Dragomir Marius. 

Comisia pentru perfecţionarea metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice –  prof. Dragomir Marius. 

Comisia de inventar – prof. Bot Cătălin, prof. Dragomir Marius. 

Comisia de analizare a dosarelor de bursă şi stabilirea elevilor care întrunesc condiţiile prevăzute de lege: 

Comisia – Programul “Bani de liceu” - prof. Chelaru Alexandrina. 

Subcomisia – Programul “Burse profesionale”  - prof. Bot Cătălin, prof. Dragomir Marius. 

b. Activităţi şcolare pentru elevi 

Simulare: Membrii comisiei metodice Matematică au organizat în data de 27 ianuarie 2017 simularea examenului naţional de bacalaureat 2017, la C.T. 

“Dumitru Mangeron” Bacău.           

Olimpiadă: Membrii comisiei metodice Matematică au organizat în data de 28 ianuarie 2017 etapa pe şcoală a Olimpiadei de matematică la Colegiul 

Tehnic “Dumitru Mangeron” Bacău. Membrii comisiei în calitate de evaluatori şi propunători de subiecte: Dragomir Marius – clasa a IX-a, Chelaru 

Alexandrina, Boboc Florinela – clasa a XI-a şi Bot Cătălin – clasa a X-a. Au fost înscrişi 20 de elevi ai claselor a IX-XI-a liceu. 

 

PREMII LA ETAPA PE ŞCOALĂ A OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ 

 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Clasa Premiul Profesor coordonator 

1. Tomozei N. Mihai Alexandru 9 P1 I Dragomir Marius 

2. Negrescu I. Mihaela 9 C II Boboc Florinela 

3. Bejan F. Felix 9 P1 III Dragomir Marius 

4. Grosu V. Marian-Iosif 9 P1 M Dragomir Marius 

5. Tîrgoală M. Dina 10 A I Dragomir Marius 

6. Curcubet V. Cătălina 10 A II Dragomir Marius 

7. Velea Gabriel 10 B III Bot Cătălin 

8. Piştea A. Anton 10 B M Bot Cătălin 
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9. Toderaşc G. Petronel-Mădălin 11 B  I Dragomir Marius 

10. Acornoie V. Mihaela-Lăcrămioara 11 A  II Boboc Florinela 

11. Chicoş V. Narcis Gabriel 11 B III Dragomir Marius 

12. Sumănaru I. Sebastian-Constantin 11 B  M Dragomir Marius 

 

Concursuri: 

          Premiul I şi Premiul II, Concursul de desene şi afişe din cadrul proiectului educativ  Alimentaţia sănătoasă  - încotro?, Elev Bologa Antonina, 

clasa a XI-a A – prof. Boboc Florinela 

          Premiul I, Concursul de desene şi afişe din cadrul proiectului educativ  Alimentaţia sănătoasă - încotro?, Elev Acornoie Mihaela, Nistor Alex, 

Adăscăliţei Corina, Farcaş Claudia, clasa a XI-a A - prof. Boboc Florinela 

          Concursul regional “Alimentaţia sănătoasă-încotro?”- secţiunea 2: 

Premiul I, Tiliţă Vasile-Alin/clasa 10 P2, premiul II, Corciova Nicolae - Daniel, clasa 10P2, premiul II, Ungureanu Gabriel/clasa10 P2, premiul III, 

Halmac Ionuţ/clasa10 P2, Menţiuni - Lungu Ciprian, Bran Cristian, Dospinescu Mihai-Cristian, clasa10 P2 – prof. Dragomir Marius. 

 

c. Activităţi extraşcolare/extracurriculare derulate cu elevii: 

Proiect educaţional “Invitaţie la altruism: Dăruim şi câştigăm”, Ediţia a II-a, octombrie2016-iunie 2017:”Săptămâna legumelor şi fructelor 

donate” şi “Vine Moş Nicolae!” în cadrul SNAC – prof. Bot Cătălin, prof. Dragomir Marius. 

Proiectul educaţional “Ajută um copil să zâmbească!” –prof. Boboc Florinela,  prof. Chelaru Alexandrina şi prof. Dragomir Marius – membri în 

echipa de organizare. În data de 20.12.2016 prof. Dragomir Marius  însoţit de elevi ai colegiului au împărţit cadouri copiilor din Parohia “Tăierea 

capului Sf. Ioan Botezătorul” Valea Mare, com Roşiori. 

Activităţi dedicate “Zilei Internaţionale pentru Protecţia Stratului de Ozon”, 16 septembrie 2016 - prof. Dragomir Marius. 

Proiectul internaţional “Eratosthenes Experiment”, 21 septembrie 2016 - prof. Dragomir Marius. 

Coordonarea activităţii de vizionare a spectacolului de teatru “Moara cu noroc”, elevii C.T. “Dumitru Mangeron” Bacău, 22.03.2017, Teatrul 

Municipal “Bacovia” Bacău – prof. Dragomir Marius 

Citeşte! Vei afla cine eşti!- Biblioteca Judeţenă C. Sturdza Bacău -clasa a XI-a A, 27-28 .03.2017 – prof. Boboc Florinela 

Organizarea excursiei la Maramureş, elevii claselor a X-a A şi a 10-a P2, 29-31.03.2017, Maramureş - prof. Dragomir Marius  

Olimpiada deşeurilor, 6 elevi(clasa a 10-a P2), februarie-mai 2017, C.T. “Dumitru Mangeron” Bacău - prof. Dragomir Marius 

Proiectul educativ “ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ ÎNCOTRO?”, ediţia a IV-a, 15-16.05.2017, C.T. “Dumitru Mangeron” Bacău - prof. Boboc 

Florinela, prof. Dragomir Marius. 

Şcoala “Gala Galction” Mangalia – Fotografie etnografică – 5 elevi ai clasei a XI -a A, 20.06.2017 – prof. Boboc Florinela. 

              

4. CURSURI DE PERFECŢIONARE (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite) 

 “ Managementul inspecţiei şcolare” - CCD Neamţ - 15 CPT – prof. Boboc Florinela, prof. Chelaru Alexandrina, prof. Bot Cătălin. 

 “Consiliere şi orientare în carieră”, CCD Neamţ – prof. Boboc Florinela, prof. Chelaru Alexandrina, prof. Bot Cătălin, prof. Dragomir Marius. 
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 Scrierea şi implementarea proiectelor educaţionale, nr. ore 40, CCD Bacău - prof. Boboc Florinela 

 Educaţie pentru cetăţenie activă, nr. ore 24, CCD Neamţ - prof. Boboc Florinela, prof. Dragomir Marius. 

 Strategii de învăţate pentru  dezvoltarea gândirii critice, nr. ore 24, CCD Neamţ - prof. Boboc Florinela, prof. Dragomir Marius. 

            

      5. ARTICOLE ŞI CĂRŢI PUBLICATE 

 Lucrarea sau denumirea referatului Metoda optimului global, revista/cartea Tradiţie şi modernitate în educaţie – prof. Boboc Florinela 

 Participare la  Forumul Educaţional Magister – prof. Boboc Florinela 

 

      6.  PARTICIPAREA LA SIMPOZIOANA/CONFERINŢE 

   

 Participare la  “International Conference of Innovation in Psychology, Education and Didactics - ICIPED” – prof. Boboc Florinela. 

 Simpozionul “Tradiţie şi modernitate în educaţie”-  referat  Metoda optimului global - prof. Boboc Florinela. 

 Simpozionul “Jurnal - mărturii şi fotografi etnografice”, referat  Efectele globalizării asupra educaţiei - prof. Boboc Florinela. 

 Simpozionul regional “ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ-ÎNCOTRO?”, ediţia a IV-a, 15-16 mai, 2017- referat cu tema “Mâncăm sănătos pentru 

a ne proteja viaţa” – prof. Dragomir Marius 

          

7. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN COLABORARE CU ALTE INSTITUŢII/AGENŢI ECONOMICI. 

     

           Parteneriat educaţional cu Teatrul Municipal “Bacovia” Bacău, 01.11.2016 - prof. Dragomir Marius. 

           Enter Unity – EU4U- participare la un proiect de mobilitate în perioada 08-15.11.2016 în Limasol, Cipru - prof. Dragomir Marius. 

 

8. ANALIZA ŞI MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA FRECVENŢEI ŞI COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

Printre acţiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon în şcoala noastră: integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi 

menţinerea acestora în sistemul şcolar, creşterea responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflaţi în abandon, monitorizarea stării 

sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor şi identificarea periodică a modificărilor în ceea ce priveşte factorii de abandon şcolar. 

Un alt lucru ce se poate face este creşterea atractivităţii şcolii. Iată cateva din acţiunile propuse: 

 activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curăţire a şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie 

artistică; competiţii de joc pe computer; etc.) organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie de cartierul de provenienţă 

 toate aceste acţiuni sau ansambluri de acţiuni trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu elementul de atractivitate al şcolii şi 

a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

 motivarea pozitivă a participarii poate fi dată prin acordare de premii simbolice grupurilor de elevi care sunt mai performanţe în astfel de acţiuni. 

 planificarea acţiunilor cu pricina poate fi realizată cu participarea elevilor (dar nu doar a acelor care NU prezintă risc de abandon) şi a 

autorităţilor locale (acestea pot fi prezente în faze cheie ale acţiunilor, furnizând motivaţii pozitive atât elevilor cât şi cadrelor didactice). 

 utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber. 
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  utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoala pentru a preveni scăderea încrederii în educaţie. 

 ar putea fi util ca elevi care au renunţat deja prematur la şcoala să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 

imaginea lor curentă despre şcoala, cum a decurs viaţa lor post-şcolară. 

 foşti elevi ai şcolii pot fi atraşi să îşi prezinte istoriile de viaţă în “mini-conferiţe”, în care dialoghează cu actualii elevi. 

 implicarea proactivă a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi renunţării timpurii la educaţie 

 stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii elevi  de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de 

abandon în programe de suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 
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RAPORT DE ACTIVITATE CATEDRA ŞTIINŢE 
Anul şcolar: 2016/2017  

Responsabil comisie,  

                                                                              prof. Şulea Luciana 

 

 

1. Componenţa catedrei: 

- Chimie: Şulea Luciana, Coca Violeta – Gabriela 

- Fizică: Gheorghian Eugen, Moise Nicolae 

- Biologie: Timofte Iolanda 

 

2. Activităţi şcolare:  

a) Activităţi didactice 

În  cursul anului şcolar 2016-2017, membrii catedrei, profesori titulari la Colegiul Tehnic “D. Mangeron”, din Bacău, au derulat activităţi 

didactice, şcolare şi extraşcolare, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă şi ale fişei postului, după cum urmează: 

 Diseminarea informaţiilor inspectorului şcolar de specialitate în urma Consfătuirii Judeţene a profesorilor de chimie, 28.09.2016; 

 Participarea activă la toate cercurile pedagogice; 

 Participarea activă la şedinţele de catedră; 

 Studierea şi cunoaşterea documentelor specifice proiectării;  

 Realizarea şi avizarea la termen a documentelor specifice proiectării, precum: planificarea anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de 

învăţare/lecţiilor; 

 Personalizarea proiectării didactice (planificări, proiectarea unităţilor de învăţare, planuri de lecţie); 

 Elaborarea de materiale didactice (fişe de lucru, prezentări PPT, lecţii AEL, suport de curs, filme educaţionale, etc.); 

 Selectarea şi alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului liceului şi colectivelor de elevi (clasele a XI-a şi a XII-a); 

 Elaborarea de resurse didactice şi materiale, precum: platforma educaţională structurată pe nivele de studiu ce conţine: completarea, repararea 

aparaturii şi restructurarea bazei materiale a laboratoarelor,  planşe, fişe de lucru, teste, probleme, materiale educaţionale; 

 Elaborarea planurilor de lecţii/proiectelor didactice; 

 Elaborarea testelor de evaluare (iniţiale, predictive, sumative, finale); 

 Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizată); 

 Asigurarea conţinutului ştiinţific al lecţiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele moderne activ-participative; 

 Proiectarea curriculei pentru elevii cu CES; 

 Completarea bazelor de date şi a CV-ului; 

 Întocmirea rapoartelor (de activitate, pe semester/anual, analiza testelor iniţiale, analiza rezultatelor de la simularea naţională a examenului de 

bacalaureat, analiza rezultatelor de la bacalaureat); 

 Completarea portofoliului profesorului; 

 Completarea portofoliului catedrei; 
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 Diseminarea informaţiilor despre modelele de subiecte propuse pentru examenul de bacalaureat; 

 Diseminarea informaţiilor despre olimpiade şi concursuri şcolare; 

 Realizarea graficelor de pregătire pentru bacalaureat şi olimpiade sau concursuri; 

 Proiectarea pregătirii suplimentare în vederea examenului de bacalaureat 2017 pentru elevii care au ales disciplinele chimie/biologie. 

 Realizarea de parteneriate educaţionale; 

 Participarea la olimpiade şi concursuri ca evaluator; 

 Analiza pregătirii suplimentare pentru BAC 2017(frecvenţă,tematica parcursă,variante,model 2017,colaborareacu diriginţii)-decembrie 2016; 

 Stadiul pregătirii suplimentare în vederea simulării naţionale; 

 Analiza rezultatelor la simulare BAC2017(raport , măsuri); 

 Organizarea de activităţi remediale pentru elevii cu rămâneri în urmă la învăţătură; 

 Adaptarea conţinuturilor predării, a metodelor didactice şi a instrumentelor de evaluare la nevoile elevilor şi la specificul clasei de elevi; 

 Utilizarea laboratorului AEL; 

 Participarea la sesiunile de încheiere a situaţiilor şcolare şi la examenul de corigenţă. 

 Desfăşurarea şedinţelor de catedră  

- Lecţii deschise: 

- „Teoria cinetico-moleculară. Transformări simple ale gazului ideal” - cls. a X-a P2, prof. Moise Nicolae; 

- „Cercetarea caracterului metalic al unor elemente” – cls. a IX-a A, prof. Şulea Luciana; 

- Alcooli. Reprezentanţi- clasa aX-aA - martie 2017 - prof. Coca Violeta 

- „Legile lui Ohm” – cls. a X-a A, prof. Gheorghian Eugen 

-  „Sistemul respirator la mamifere” - clasa IX-a P5, prof. Timofte Iolanda; 

- Referate: 

- „Grupul şi creativitatea” - prof. Gheorghian Eugen; 

- „Metode complementare de evaluare folosite la disciplina biologie” - prof. Timofte Iolanda; 

- „Din istoria ştiinţei româneşti” – prof. Moise Nicolae. 

- „Metode şi tehnici de învăţare eficientă în chimie”- prof. Şulea Luciana; 

- „Dieta alcalină” -februarie 2017 - prof. Coca Violeta 

 Desfăşurarea şedinţelor de cerc: 

- Participarea profesorilor de chimie, fizică şi biologie la consfătuirile cadrelor didactice din septembrie 2016; 

- Participarea profesorilor din catedra de ştiinţe la cercurile pedagogice de specialitate. 

 Lecţii în AEL 

Orele de fizică, chimie şi biologie s-au desfăşurat şi în laboratorul  AEL conform graficului (lecţii AEL, prezentări PPT, experimente virtuale, 

grafice şi teste). 

 Experiente de laborator 

Prin folosirea eficientă a laboratoarelor de chimie, fizică şi biologie în cadrul lecţiilor cu experiment de laborator s-a urmărit: 

 prelucrarea regulilor de bază ale securităţii muncii în laboratoare; 

 pregătirea referatelor, a fişelor de lucru, a substanţelor chimice, sticlăriei şi ustensilelor de laborator, a aparatelor de măsură şi a dispozitivelor; 

 adaptarea experimentelor şi a fişelor de lucru la nivelul de pregătire al colectivelor de elevi; 
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 aplicarea de fişe de lucru diferenţiate; 

 încurajarea muncii în echipă şi aprecierea contribuţiei fiecărui elev din grupa de lucru; 

 implicarea elevilor în realizarea sarcinilor de lucru şi în formularea de concluzii pe baza observaţiilor proprii. 

 Membri în comisii: 

 Comisia de curriculum: prof. Şulea Luciana (responsabil catedra de ştiinţe); 

 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (subcomisia de observatori): prof. Şulea Luciana; 

 Comisia pentru situaţii de urgenţă (apărarea împotriva incendiilor, a dezastrelor şi protecţie civilă): prof. Şulea Luciana, prof. Moise Nicolae; 

 Comisia metodică a diriginţilor: toţi membrii catedrei; 

 Comisia de verificare şi monitorizare a ritmicităţii notării pentru învăţământul liceal şi profesional: prof. Coca Violeta, prof. Timofte Iolanda; 

 Consiliului de Administraţie: prof. Gheorghian Eugen, prof. Coca Violeta; 

 Comisia pentru verificarea şi monitorizarea ritmicităţii notării: prof. Coca Violeta, 

 Comisia pt elaborarea regulamentului de organizare si de functionare a unităţilor şcolare - prof. Coca Violeta, 

 Comisia de angajare a personalului diadactic auxiliar si nedidactic - prof. Coca Violeta, 

 Comisia de inventariere  - prof. Coca Violeta, prof. Timofte Iolanda; 

 Comisia pentru programe de susţinere educaţională: toţi membrii catedrei; 

 Comisia pentru organizarea examenelor: toţi membrii catedrei; 

 Comisia de elaborare şi redactare a Regulamentului de funcţionare a C.T „Dumitru Mangeron”, Bacău: prof. Coca Violeta. 

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, au elaborat şi aplicat teste, precum şi bareme de corectare şi notare, în vederea realizării evaluărilor 

iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor 

elevilor mei, gradul în care au fost realizate competenţele generale şi specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului 

instructiv-educativ;  

- au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale şi probe scrise), cât şi metode clasificate în literatura de specialitate drept 

metode moderne: evaluarea prin referate, investigaţii, proiecte şi portofolii.  

- au realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor şcolare aflate în vigoare; 

- au comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât şi părinţilor acestora; 

- au impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative.  

 

b) Activităţi şcolare pentru elevi - Olimpiade, Concursuri 

 

Premiile obţinute în calitate de coordonator: 

Prof. Şulea Luciana: 

 Premiul II, Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni”, Elev: Costache Mihail, clasa a IX-a A, 11.03.2017. 

 Premiul II, Concursul Regional „Alimentaţia sănătoasă – Încotro?”, secţiunea 2, Elev: Savin Georgiana Alexandra, clasa a IX-a A. 

 Premiul III, Concursul Regional „Alimentaţia sănătoasă – Încotro?”, secţiunea 2, Elev: Popescu Andrei Ştefan, clasa a IX-a A. 

Prof. Coca Violeta: 

Concurs de desene şi afişe   “Alimentele-ne sunt prieteni sau duşmani?” 

 Premiul I, Elev EPURE GINO, clasa a VIII-a B 
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 PremiulII, ElevBEREŞ ANDREI ADELIN  clasa a VIII-aB 

 Premiul II, Elev ŞUŞUELENA SILVIA clasa a VIII-aB 

 PremiulIII, ElevLUNGU CIPRIAN  clasa a X-aP2 

 PremiulIII, ElevLIUŢĂ ALEXANDRA  clasa a VIII-aA 

 PremiulIII, ElevBRAN CRISTIAN DANIEL  clasa aX-aP2 

 PremiulIII, ElevTĂRCUŢĂ ADINA  clasa a VIII-aB 

 PremiulIII, ElevDUMITRU ALEXANDRU  clasa a VII-a 

 PremiulIII, Elev UNGUREANU ELENA clasa a VIII-aB 

 PremiulIII, EleveleTRISCARIU GEORGIANA şi ANTOHE MIRELA   clasa a VIII-aB 

 MENŢIUNE,  Elevii CRISTEA RAREŞ şiISTRATE ŞTEFAN clasa clasa a VIII-aB 

 MENŢIUNE, Elev  NECHIFOR ALEXANDRU clasa clasa a VIII-Aa 

 PREMIUL II, clasei 13S1la ConcursulCEA MAI COOL CLASA DE CRĂCIUN2016-Ediţia aIIIa 

Prof. Timofte Iolanda: 

 Premiul I, Alimentaţia sănătoasă – încotro? : Preparate culinare, Miron George Alexandru, clasa IX B 

 Premiul I, Alimentaţia sănătoasă – încotro? : Concurs de desene, Ungureanu Larisa, clasa V A, Percic Chiril, Tertea Daniel, Zamfir Victor, clasa 

X B 

 Premiul III, Alimentaţia sănătoasă – încotro? : Concurs de desene, Saulea Ioana, clasa V A 

 Menţiune, Alimentaţia sănătoasă – încotro? : Concurs de desene, Cucu Daria, clasa V A 

Participarea la simpozioane (Denumirea simpozionului şi a referatului): 

Prof. Şulea Luciana: 

 Simpozionul Regional „Alimentaţia sănătoasă – Încotro?”, referat „Nutriţia adolescentului”, eleva Savin Georgiana Alexandra, clasa a IX-a A. 

Prof. Coca Violeta: 

Simpozionul”Alimentaţia sănătoasă-încotro?” 

    referat Legumele colorate in alimentaţia sănătoasă elev TURCULET NICOLETA clasa a IX –aC 

    Ppt  Alimentaţia sănătoasă/ nesănătoasă elev BALAŞA Adrian Vasile clasa IX B  

31Octombrie International Black Sea day 

 ppt  Compoziţia chimică a apei Marii Negre elevele Magheriu Paula şi Ganac Raluca  cls 9B 

 „Nutriţia adolescentului”, publicat în revista „Alimetea”nr. 7/2017, ISSN. 

Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate: 
1. Program „Adolescenţa fără violenţă”/„Viaţa are gust şi fără droguri”, iniţiat de Gruparea de Jandarmi Mobilă, Bacău - Prof. Şulea Luciana 

 

c) Activităţi extraşcolare/extracurriculare derulate cu elevii: 

 

 Profesori coordonatori ai elevilor claselor a IX-a A, a IX-a B, a XIII-a S1 în proiectul internaţional „Eratosthenes Experiment” – 22.09.2016, 

prof. Şulea Luciana, prof. Timofte Iolanda,  prof. Coca Violeta; 

 Profesor coordonator al elevei Savin Alexandra (clasa a IX-a A) în cadrul proiectului „Comori de suflet băcăuan dincolo de timp şi spaţiu”, 

concurs „Legenda religioasă a locului natal” – 14.10.2016, prof. Şulea Luciana; 
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 Profesor coordonator al elevilor clasei a IX-a A la activitatea „Tinerii şi propriile lor valori”, dezbateri – Educaţie civică şi prevenirea 

consumului de droguri – 18.10.2016, prof. Şulea Luciana; 

 Profesori coordonatori ai elevilor claselor a IX-a A şi a IX-a B la activitatea de vizionare a spectacolului de teatru „Prenumele” – 26.10.2016, 

prof. Şulea Luciana, prof. Timofte Iolanda; 

 Profesori coordonatori ai elevilor claselor a IX-a A şi a IX-a B la activitatea de instruire S.S.M. „Tehnici privind acordarea primul ajutor” – 

27.10.2016, prof. Şulea Luciana, prof. Timofte Iolanda; 

 Profesori coordonatori ai elevilor claselor a IX-a B şi a XIII-a S1 în activitatea „Ziua Mării Negre” – 31.10.2016, prof. Timofte Iolanda,  prof. 

Coca Violeta; 

 Profesori coordonatori ai elevilor claselor a IX-a A şi a IX-a B la „Balul Bobocilor” – 24.11.2016, prof. Şulea Luciana, prof. Timofte Iolanda, 

prof. Coca Violeta; 

 Profesori coordonatori ai elevilor claselor a IX-a A, a IX-a B, a XII-a S1 şi a XIII-a S1 la activitatea „1 Decembrie – Ziua Naţională a României” 

în parteneriat cu ANVR Bacău, din cadrul Proiectului Judeţean „Glorie eternă eroilor patriei, cinste şi onoare veteranilor de război” - prof. Şulea 

Luciana, prof. Timofte Iolanda, prof. Gheorghian Eugen, prof. Coca Violeta; 

 Profesori coordonatori ai elevilor claselor a IX-a A şi a IX-a B în activitatea de voluntariat din cadrul proiectului judeţean „Invitaţie la altruism: 

Dăruim şi câştigăm”, sub genericul „Vine Moş Nicolae” – 06.12.2016, vizită la Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori”, Bacău - prof. 

Şulea Luciana, prof. Timofte Iolanda; 

 Participare „Invitaţie la altruism: Dăruim şi câştigăm”, ediţia a II-a, în activităţile desfăşurate la Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori”, 

Bacău, sub genericul „Săptămâna fructelor şi legumelor donate”, clasa a IX-a A, noiembrie 2016, C.T. „Dumitru Mangeron”, Bacău - prof. 

Şulea Luciana; 

 Profesori coordonatori ai elevilor claselor a IX-a B şi a XIII-a S1 în activitatea de voluntariat „Dăruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun” – 

prof. Timofte Iolanda, prof. Coca Violeta; 

 Profesori coordonatori ai elevilor claselor a IX-a A şi a IX-a B în cadrul activităţii de Educaţie Civică „Adolescenţă fără violenţă!”/„Viaţa are 

gust şi fără droguri!”, în colaborare cu Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău – 05.12.2016, prof. Şulea Luciana, prof. Timofte Iolanda; 

 Profesori coordonatori ai elevilor claselor a IX-a A, a IX-a B şi a XIII-a S1 în concursul „Cea mai cool clasă de Crăciun” – 20.12.2016, prof. 

Şulea Luciana, prof. Timofte Iolanda, prof. Coca Violeta. 

 „Moara cu noroc”, spectacol de teatru, 10 elevi, clasa a IX-a A, 22.03.2017, Teatrul Municipal „George Bacovia”, Bacău - prof. Şulea Luciana; 

 Proiect educativ „Alimentaţia sănătoasă – Încotro?”, ediţia a IV-a, 3 elevi, clasa a IX-a A, IX-a B, 15-16.05.2017, C.T. „Dumitru Mangeron”, 

Bacău - prof. Şulea Luciana, prof. Timofte Iolanda; 

 Parteneriat educaţional cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Bacău, în urma căruia elevii claselor a IX-a A, a IX-a B şi a IX-

a P5 au participat la activităţi interactive în cadrul proiectului „Din lumea insectelor”, 27.03.2017 - prof. Şulea Luciana. 

 ,,Descoperă lumea” ( Concurs international Discovery ), Noiembrie 2016, 2 elevi, a VI-a, ,,Ion Luca” - prof. Timofte Iolanda; 

 ,,Călătorie în biologie: de la corp la minte”, susţinută la univ. ,,George Bacovia” în colaborare cu FSC, 22 elevi: IX C, X A, iunie 2017 - prof. 

Timofte Iolanda 

Parteneriate şi colaborări încheiate pentru desfăşurarea  activităţilor extracurriculare şi de voluntariat - prof. Coca Violeta: 

 cu Protopopiatul Bacău şi Parohia Valea Mare –Roşiori ,jud Bacău 

 cu Şcoala specială M Montessori  şi Căminul de bătrâni 

Parteneriate şi colaborări încheiate pentru desfăşurarea  activităţilor extracurriculare şi de voluntariat - prof. Timofte Iolanda: 
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 Activităţi desfăşurate la şcoala gimnazială ,,Maria Montessori”, Bacău: ,,Săptămâna fructelor şi legumelor donate” ( Noiembrie 2016), ,,Vine 

Moş Nicolae” (Decembrie 2016), 8 elevi, clasa IX B  

 ,,Dăruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun (Decembrie 2016) , 5 elevi, clasa IX-a B  

 Şcoala gimnazială specială ,,Maria Montessori”  

 Agenţia pentru protecţia mediului, Bacău  

 ANVR Bacău  

 

În săptămâna „Şcoala altfel”, activităţile derulate cu elevii clasei a IX-a A, au fost următoarele: 

 Prof. Şulea Luciana:  

 27.03.2017 activitate de ecologizare a spaţiilor verzi ale colegiului – C.T.„Dumitru Mangeron”, Bacău; 

 28.03.2017 „Spectacolul planetar”, vizită la Observatorul Astronomic „V. Anestin”, Bacău;  

 29.03.2017 activităţi interactive „Din lumea insectelor” – vizită la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Bacău; 

 30.03.2017 „Cunoaştere şi experiment” – activităţi în laboratorul de chimie – C.T. „Dumitru Mangeron”, Bacău; 

 31.03.2017 „Să ne cunoaştem oraşul” – plimbări în parcul Cancicov, parcul catedralei. 

Prof. Coca Violeta: 

 Luni –prezentarea colegiului –elevilor de la clasele a VIII-a A,B impreună cu doamnele diriginte Gălbează Carmina şi Medvedev Oana,vizita la 

Colegiul Pedagogic Bacău 

 Marţi-vizita cu elevii claselor a VIII-a A;B la labratorul de analize fizico-chimie şi biologie la SC Ape Siret Bacău 

 Miercuri , joi si vineri –excursie tematică in Maramureş cu elevii claselor 9-12 

Prof. Timofte Iolanda: 

 Activitate de ecologizare a şcolii 

 Vizită la observatorul astronomic ,,Vanestin”, Bacău 

 Vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Ion Borcea, Bacău  

 Stil de viaţă sănătos 

 Să ne cunoaştem oraşul 

 Clasa a IX-a B, perioada 27.04.2017-31.04.2017 

Promovarea ofertei educaţionale. 

Prof. Şulea Luciana: 

- Promovarea imaginii şcolii prin participare cu elevii la acţiuni de parteneriat, de voluntariat, la simpozioane sau concursuri şcolare; 

- Am promovat oferta educaţională a şcolii pentru clasa a IX-a, la şcolile gimnaziale Luizii Călugăra, Sărata, Şcoala nr. 2, Măgura şi Şcoala „E. 

Brăiescu”, Măgura, în data de 30.05.2017. 

Prof. Coca Violeta, prof. Gheorghian Eugen: 

prezentarea ofertei şcolare impreună cu d-l profesor Gheorghian Eugen la următoarele şcoli: Buhoci, Bijghir, Bibireşti, Ungureni, Buda si Viforeni 

 

3. CURSURI DE PERFECŢIONARE (de scurtă/lungă durată; în pecialitate/specialităţi înrudite), INSPECŢII ŞCOLARE (rezultate): 

 Utilizarea instrumentelor web2.0 pentru comunicare şi colaborate in proiectele eTwinning, nr. credite 40 ore, dec 2016-ian 2017 - prof. Coca 

Violeta 
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SIMPOZIOANE 
 Program de formare continuă „Dezvoltarea competenţelor de leader în managementul educaţional”, organizat de C.C.D. Neamţ - 01.09-

29.09.2016 (25 credite) – prof. Timofte Iolanda, prof. Gheorghian Eugen; 

 Program de formare continuă „Managementul inspecţiei şcolare”, organizat de C.C.D. Neamţ - 14.01-16.02.2017 (15 credite) - prof. Timofte 

Iolanda, prof. Gheorghian Eugen; 

 Program de formare continuă „Utilizarea instrumentelor web în proiectele educaţionale eTwinning” (40 ore) – prof. Coca Violeta; 

 Consiliere şi orientare în carieră, 17.02.-16.03.2017, 15 credite, CCD Neamţ – prof. Timofte Iolanda 

 Educaţie pentru cetăţenie activă, 12.01-19.01.2017, 24 ore, CCD Neamţ – prof. Timofte Iolanda 

 Strategii de invăţare pentru dezvoltarea gândirii critice, 2-09.03.2017, 24 ore, CCD Neamţ – prof. Timofte Iolanda 

4. ARTICOLE ŞI CĂRŢI PUBLICATE 
 

5. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici 

 

6. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la bacalaureat 

Pentru organizarea şi eficientizarea pregătirii suplimentare pentru examenul de bacalaureat 2017 s-au impus următoarele măsuri: 

       - elevii care au optat pentru înscrierea şi susţinerea bacalaureatului la una din disciplinele biologie, fizică sau chimie, să respecte programa şi 

graficul de pregătire suplimentară; 

       - în graficul de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat la disciplinele chimie şi biologie s-a stabilit ca zi de consultaţii – luni; 

       - parcurgerea integrală a programei şcolare pentru examen, în vederea obţinerii unor rezultate bune la simularea naţională a examenului de 

bacalaureat din martie 2017; 

      - asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor la biologie şi chimie; 

      - implicarea susţinută a elevilor în propria pregătire; 

      - testarea periodică a elevilor după fiecare capitol; 

      - evaluarea se va face conform punctajului din variantele propuse şi publicate de MECS; 

      - părinţii elevilor se vor angaja să monitorizeze participarea propriilor copii la pregătirea suplimentară pentru bacalaureat prin menţinerea legăturii 

cu şcoala, dirigintele şi profesorii clasei; 

      - pentru biologie vegetală şi animală au optat elevi de la clasele a XII-a C şi a XII-a D, dar frecvenţa lor la orele de pregătire a fost mult sub aşteptări 

(3 elevi de la XII D şi 8 elevi de la XII C, dar nu în mod constant); 

      - pentru anatomie au optat elevi de la clasa a XII-a A, la orele de pregătire participând doar 2 elevi. 

La examenul de bacalaureat din acest an au participat 9 elevi la biologie/anatomie obţinând note de promovare, la chimie au participat 3 elevi de 

la învăţământul seral obţinând note de promovare toţi elevii. 

 

 Plan de măsuri : 

- recapitularea eşalonată a noţiunilor importante şi rezolvarea de probleme; 

- aplicarea şi rezolvarea unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor de competenţe la care elevul prezintă lacune; 

- respectarea orarului pentru orele de pregătire suplimentară; 

- identificarea cauzelor eşecurilor prin colaborarea cu dirigintele clasei şi cu părinţii; 
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- activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor, atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire suplimentară; 

- elevii să se implice mai mult în propria pregătire prin muncă susţinută, studiu constant, care să le creeze obişnuinţa de a învăţa. 

 

7. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 
 Planificarea şi realizarea şedinţelor cu părinţii; 

 Planificarea şi realizarea lectoratelor şi orelor pentru consilierea elevilor şi părinţilor; 

 Participare la consiliul clasei în vederea rezolvării problemelor de consiliu, în calitate de profesor sau profesor-diriginte; 

 Adrese cu situaţii şcolare (medii, frecvenţa) trimise părinţilor; 

 Respectarea regulamentului şcolar şi a ROI pentru elevi; 

 Notarea riguroasă a absenţelor la fiecare oră de curs; 

 Monitorizarea săptămânală a absenţelor elevilor şi prezentarea lunară a situaţiei absenţelor către conducerea şcolii; 

 Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat; 

 Solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului/activităţilor de intervenţie-prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un 

absenteism ridicat; 

 Discutarea în particular cu elevul, căutarea împreună a unor soluţii; 

 Metode de predare-învăţare atractive; 

 Diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare (serbări, concursuri sportive, excursii, drumeţii); 

 Colaborarea cu autorităţile comunităţii locale (primărie, poliţie, jandarmerie, biserică, alte asociaţii si ONG-uri). 
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RAPORT DE ACTIVITATE ARIA CURRICULARA”OM SI SOCIETATE” 
An şcolar: 2016/2017 

 

Responsabil comisie,  

Prof. OANA MEDVEDEV 

1. Componenţa catedrei: 

MEDVEDEV OANA - profesor de istorie titular(liceu si gimnaziu)  

NANU VALENTIN-profesor de istorie/socio-umane titular(liceu) 

CORLADE EDUARD-profesor de socio-umane titular(liceu) 

ZAHARIA MIRCEA-profesor economist suplinitor(liceu) 

BALAN GABRIELA-psiholog scolar titular(liceu) 

ANTOHE ELENA-psiholog scolar titular(liceu,gimnaziu,primar,prescolar) 

URSU ADRIAN-profesor de geografie titular(liceu si gimnaziu) 

LEIBU ANGELA-profesor de geografie titular(liceu si gimnaziu) 

DURAC CIPRIAN IONEL--profesor de religie ortodoxa titular(liceu si gimnaziu) 

POENARU ILIE- profesor de religie ortodoxa titular( gimnaziu) 

PALCAU TEREZA profesor de religie catolica titular(liceu si gimnaziu) 

STAN CEZAR- profesor de educatie fizica si sport titular(liceu si gimnaziu) 

MOVILEANU MARIUS C-TIN- profesor de educatie fizica si sport titular(liceu) 

BLAGA RADU- profesor de educatie fizica si sport titular(gimnaziu si liceu) 

CRISTEA CRISTINA VASILICA- profesor de educatie muzicala titular(gimnaziu) 

RIDEL DALILA- profesor de educatie tehnologica titular(gimnaziu) 

DIACONU STEFAN -profesor de educatie plastica, suplinitor(gimnaziu) 

2. Activităţi şcolare: 

În anul scolar 2016/2017 , membrii ariei curriculare”OM SI SOCIETATE” au desfasurat urmatoarele activitati cu caracter instructiv-educativ  si  

de specialitate; 

-S-a intocmit-Portofoliul Profesorului-acesta cuprinzand,la zi planificari,programe,fise de evaluare,materiale de perfectionare etc. 

-S-a pus accent,la ore si pe realizarea de portofolii a elevilor, remarcandu-se o receptivitate mare a acesora ,la aceasta metoda noua de lucru, 

avand drept tinta,stimularea muncii individuale a elevilor la clase sau acasa,incurajandu-se, totodata, cautarea de materiale suplimentatre pe internet, la 

toate obiectele ariei curriculare. 

-inscrierea la noi cursuri desfasurate la CCD;participare la sedintele de perfectionare in cadrul ariei,cercurilor pedagogice de specialitate sau 

consiliilor profesorale. 

S-au obtinut rezultate bune  in pregătirea elevilor la clasă,in raport cu standardele curriculare de performanţă, in cadrul inspecţiilor,evaluărilor 

periodice, a concursurilor scolare etc. Am fost si sunt preocupată de nou, in procesul de predare-invatare-evaluare, printr-o abordare difirentiata a 

elevilor la ore precum si a elevilor cu C.E.S.(cerinte educative speciale).  
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S-au desfasurat multiple activitati extracurriculare prin care scoala noastra s-a remarcat, unde s-a obtinut, s-a iniţiat proiecte locale, parteneriate, 

-participarea la cercurile metodice si de catedra. 

Prof. OANA MEDEVEDEV si CORLADE EDUARD  au obtinut GRADATIE DE MERIT IN SPECIALITATE pentru rezultate deosebite 

pentru anii scolari 2016-2019. 

a. Activităţi didactice 

 Întocmirea planificărilor anuale / semestriale 

Membrii ariei curriculare “Om si Societate”au urmarit si aplicat:  

- aplicarea programelor şcolare în vigoare la portofoliul cadrului didactic. 

- Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit 

- Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit. 

- Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi particularităţilor de vârstă/nevoi ale elevilor. 

- Personalizarea documentelor prin elemente de originalitatea (concepte de atins, termeni-cheie etc.). 

- Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (C.D.Ş.- programă şcolară,planificare calendaristică) 

 Elaborare CDL-uri 

Membrii ariei curriculare “Om si Societate”nu au avut CDL –uri dar au intocmit programe ,planficari diferentiate si planuri personalizate de 

interventie pentru elevii cu C.E.S atat de la gimnaziu cat si liceu. 

 Programarea consultaţiilor cu elevii bacalaureat/competenţe 

Examenul de bacalaureat a vizat disciplinele de economie si geografia Romaniei.Elevii claselor terminale de liceu zi si seral au optat doar pentru 

geografie.  

Pregătirea suplimentară pentru bacalaureat la disciplina geografie se desfăşoară în fiecare joi, de la ora 14, în Sala de Desen, cu elevii claselor a 

XII-a A şi B. În cadrul orelor de pregătire s-a pus accentul pe dezvoltarea la elevi a unor competenţe cum ar fi: gândirea critică, analitică şi geografică 

după un algoritm dat, identificarea unor asemănări şi deosebiri între diferite state ale Europei, transformare unor informaţii statistice sau grafice în altă 

formă (text), localizarea pe hartă a unor elemente naturale şi socio-umane. 

 Desfăşurarea şedinţelor de catedră si cerc metodic 

(activităţi în cadrul Şedinţelor de catedră) 

Membrii ariei curriculare “Om si Societate”au urmarit si  aplicat urmatoarele aspecte in cadrul cercurilor metodice si de catedra: 

- prezentare material/referat în cadrul cercului metodic; 

- prezentarea şi popularizarea  rezultatelor obţinute (afişe, postări pe internet, includere în publicaţii, etc.); 

- luări de cuvânt în cadrul şedinţelor comisiei metodice sau a Consiliului profesoral; 

- prezentări materiale/referate/studii/lucrări de specialitate în cadrul diferitelor simpozioane regionale şi naţionale; 

- publicarea diferitelor materiale în lucrări de specialitate sau cărţi de specialitate. 

 Lecţii în AEL 

Membrii ariei curriculare “Om si Societate”au sustinut lecţii şi teste interactive cu utilizarea motoarelor de căutare şi a portalurilor / siteurilor 

pentru accesarea informaţiilor legate de documentele curriculare, a legislaţiei generale din educaţie şi a celei subsecvente; 

- lecţii şi teste sub formă de videoclipuri; 

- lecţii şi teste folosind platforma AEl sau soft-uri educaţionale specifice 
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-  diverse teste şi chestionare. 

 Membri în comisii 

PROFESOR OANA MEDVEDEV 

-Responsabil-Sef arie curriculara”Om si Societate” si Comisia pentru concursuri si olipiade scoalre gimnaziu 

membru - comisii ale scolii:Comisia de perfectionare,de curriculum,burse de merit,activitati scolare si extrascolare,promovarea si popularizarea 

activitatilor scolii,subcomisia de observatori,control managerial intern si implementare a sistemului managerial al calitatii ,de acordare a 

rechizitelor,manualelor scolare si burselor de merit(gimnaziu),comisia de evidenta si gestionare a manualelor scolare,pentru intocmirea situatiilor 

statistice,examenelor de corigenta,de diferenta si situatiilor neincheiate.  

 PROFESOR NANU VALENTIN 

Responabil –Comisia de disciplina si prevenire a abaterilor discpilinare pe scoala 

Membru in  Comisia metodică a diriginţilor; 

- membru in Comisie de lucru elaborare ROI; 

- membru comisie de inventariere; 

PROFESOR URSU ADRIAN 

Responsabil in comisia pentru activitate ecologica  

Membru in  Comisia metodică a diriginţilor; 

Membru in  Comisia de elaborare a orarului pe scoala; 

PROFESOR LEIBU ANGELA 

-la liceu membru în comisia: Comisia pentru activitate ecologică şi cea pe probleme de sănătate 

PROFESOR DURAC CIPRIAN 
Membru-Comisia pentru prevenirea şi combaterea discrimnării şi promovarea interculturalităţii 

Comisia pentru situaţii de urgenţă 

Comisia metodică a diriginţilor 

Comisiile pentru organizarea examenelor. 

PROFESOR CORLADE EDUARD 

- Comisia  Firma de exerciţiu Calitatea de responsabil 

- Comisia  Profesori de serviciu Calitatea de responsabil 

- Comisia  de activităţi sportive Calitatea de membru 

- Comisia  Securitate şi sănătate în muncă Calitatea de membru 

- Comisia  Organizare a examenelor Calitatea de membru 

PROFESOR MOVILEANU MARIUS 

Responsabil-Comisia de activitati sportive 

Membru–Comisia de disciplina si prevenire a abaterilor disciplinare pe scoala 

PROFESOR PSIHOLOG BALAN GABRIELA 
Responsabil-Comisia pentru programe de sustinere educationala(liceu) 

Responsabil-Comisia pentru consiliere,orientare scolara si profesionala 

PROFESOR ANTOHE ELENA 
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Responsabil-Comisia pentru programe de sustinere educationala(gimnaziu) 

b. Activităţi Şcolare pentru elevi 

Olimpiade si concursuri scolare/bacalaureat 

PROFESOR OANA MEDVEDEV 

Nivel local/ judeţean: 

1. Premiul III-elevele Pavaloaie Madalina;Farcas Alina si Ardei Bianca(clasa XIII A)-in cadrul pr.judetean”Comori de suflet bacauan,dincolo de 

timp si spatiu”,sectiunea “Mituri si Balade romanesti”,oct.2016. 

2. Diploma de participare- elevele Tampu Ecaterina si Farcas Alina(clasa XII A)-la act.desfasurate in cadrul activitatii”Ziua internationala a Marii 

Negre”desf.in data de 31.10.2016 la CT.Dumitru Mangeron”Bacau. 

3. Diploma de participare- elevele Tampu Ecaterina si Farcas Alina,Pavaloaie Madalina(clasa XII A)-la act.desfasurate in cadrul proiectului 

local”Banii si cultura” desf.in data de 14.05.2017 la CT.Dumitru Mangeron”Bacau. 

Nivel national : 

1. Premiul I- elevii Tarcuta Adina,Ungureanu Elena,Triscariu Georgiana,Beres Adelin, Vranceanu Cosmin(clasa VIII B-Scoala gimnaziala”Ion 

Luca”)in cadrul concursului national”In asteptarea lui Mos Nicolae’(decembrie 2016),organizat de Scoala gimnaziala”Calistrat Hogas”Neamt. 

2. Premiul I-- elevii clasei VIII B-Scoala gimnaziala”Ion Luca”)in cadrul proiectului educational  national”Evaluarea in invatamantul 

preuniversitar”,11.11.2016 organizat de Editura Esential Media Pitesti si colaboratorii. 

3. Premiul I-- elevii clasei VIII B-Scoala gimnaziala”Ion Luca”)in cadrul proiectului educational  national”Din suflet pentru mama”,8.03.2016 

organizat de Editura Esential Media Pitesti si colaboratorii 

4. Premiul I-eleva Ungureanu Elena(VIII B) in cadrul concursului national”Ziua Nationala a Romaniei”organizat de CCD Arad din 29.11.2016. 

5. Premiul I-elevii Popescu Andrei si Savin Alexandra(IXA)-in cadrul concursului national”Martisorul-bucuria primaverii”,editia a IV-a,martie 

2017,org.de Scoala gimnaziala”Gheorghe Patrascu”,Buruienesti-Neamt. 

6. Premiul I-eleva Savin Alexandra(IX A)-in cadrul concursului national”Rezistenta anticomunista”-tema”Rugul Aprins”,org.de Liceul 

Tehnologic”Dimitrie Gusti”Bucuresti,martie 2017. 

7. Premiul I-elevii Savin Alexandra,Popescu Andrei(IX A) si Taranu Razvan(X B)-in cadrul concursului national”O zi,trei semnificatii-9 

Mai”,editia a IV-a,7 mai 2017,Barlad. 

8. Premiul I-elevii clasel VIII B si IXA-in cadrul proiectului educational international/Simpozion”Educatia fara frontiere”si Activitatii 

aplicative”Zambet de copil”,iunie 2017. 

9. Premiul II-elevul Popescu Andrei(IX A)-in cadrul concursului national”Rezistenta anticomunista”-tema”Rugul Aprins”,org.de Liceul 

Tehnologic”Dimitrie Gusti”Bucuresti,martie 2017. 

10. Premiul II-elev Beres Adelin(VIII B) in cadrul concursului national “Ziua Nationala a Romaniei”organizat de CCD Arad din 29.11.2016. 

11. Premiul II-elevii Dumitru Cosmin Ionut(IXA) si Tirgoala Dina(XA)-in cadrul concursului national”Martisorul-bucuria primaverii”,editia a IV-

a,martie 2017,org.de Scoala gimnaziala”Gheorghe Patrascu”,Buruienesti-Neamt. 

12. Premiul III-eleva Curcubet Catalina(XA)-in cadrul concursului national”Martisorul-bucuria primaverii”,editia a IV-a,martie 2017,org.de Scoala 

gimnaziala”Gheorghe Patrascu”,Buruienesti-Neamt. 

13. Premiul III(80 puncte)-elevii Tarcuta Adina,Ungureanu Elena,Triscariu Georgiana,Lupu Darius,Beres Adelin,Crismaru Alin, (clasa VIII B-

Scoala gimnaziala”Ion Luca”)in cadrul concursului national interdisciplinar”Discovery”(OCTOMBRIE 2016). 
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14. Premiul III-)-elevii Tarcuta Adina,Ungureanu Elena,Triscariu Georgiana;Beres Adelin,Crismaru Alin(clasa VII B-Scoala gimnaziala”Ion 

Luca”)in cadrul concursului national interdisciplinar”Discovery-Descopera Lumea”din 20.05.2016. 

15. Premiu special-elevii Andronache Tudor(IX C);Savin Georgiana(IX A)-concurs national”Holocaust,never Again”-organizat de CCD 

Galati,ed.I,2016/2017. 

16. Premiu special-elevii Beres Adelin si Ungureanu Elena(VIII B)concurs national”Holocaust,never Again”-organizat de CCD 

Galati,ed.I,2016/2017. 

17. Mentiune-eleva Tarcuta Adina(VIII B) in cadrul concursului national”Ziua Nationala a Romaniei”organizat de CCD Arad din 29.11.2016. 

18. Mentiune-elevii Tarcuta Adina,Ungureanu Elena, Beres Adelin(VIII B)-la concursul interjudetean”Nihil Sine Deo”org de CCD Dolj si Liceul 

teoretic”Tudor Argezi”-sectiunea”Povestile regelui”(ppt). 

19. Diploma de participare-eleva Negrescu(IX C)-la concursul interjudetean”Nihil Sine Deo”org de CCD Dolj si Liceul teoretic”Tudor Argezi”-

sectiunea”Povestile regelui”(ppt). 

PROF.URSU ADRIAN 

Pregătirea suplimentară pentru bacalaureat la disciplina geografie se desfăşoară în fiecare joi, de la ora 14, în Sala de Desen, cu elevii claselor a 

XII-a A şi B. În cadrul orelor de pregătire s-a pus accentul pe dezvoltarea la elevi a unor competenţe cum ar fi: gândirea critică, analitică şi geografică 

după un algoritm dat, identificarea unor asemănări şi deosebiri între diferite state ale Europei, transformare unor informaţii statistice sau grafice în altă 

formă (text), localizarea pe hartă a unor elemente naturale şi socio-uman. 

Promovabilitate la bacalaureat de 100% 

PROF.LEIBU ANGELA 

Concursul Naţional de Geografie “Terra”-faza judeţeană, elevul de clasa a VII-a, Şc. “Ion Luca” Pocitanie Vlad – Menţiune iar de la Şc. 

“Alexandru cel Bun”tot menţiune au obţinut elevii Aronescu Iulia-clasa a VII-a. La Concursul “Ioniţă Ichim”- faza judeţeană s-a remarcat tot elevul 

Pocitanie Vlad clasa a VII-a Şc.”Ion Luca” cu Menţiune. 

PROFESOR MOVILEANU MARIUS 

Echipajul colegiului nostru a obtinut Locul I la etapa judeteana 2017, clasele IX-XII-la cincursul judetean”CU VIATA MEA,APR VIATA”- 

Profesori coordonatori Birgu Maria si Movileanu Marius.  

PROF.CORLADE EDUARD 
Concursuri: COMORI DE SUFLET BĂCĂUAN, DINCOLO DE TIMP ŞI SPAŢIU 

Premiul III, Concursul „Din virtual în real prin firma de exerciţiu” – faza naţională, FE MOBLINE SRL clasa 12 B 

Menţiune, Concursul „Din virtual în real prin firma de exerciţiu” – faza naţională, FE MOBLINE SRL clasa 12 B 

Secţiunea: Imagini şi simboluri în folclorul băcăuan – Ghiurca Maria Nicoleta (12B) – locul I 

Secţiunea: Mituri şi balade româneşti – Ghiurca Maria Nicoleta (12B) – locul I 

Secţiunea: Legenda religioasă al locului natal – Ghiurca Maria Nicoleta (12B) – menţiune 

Secţiunea: Comori de suflet românesc – pictură pe lemn – Mihailuc Dina (12B) – locul III 

Secţiunea: Comori de suflet românesc – machete de lut şi ceramică – Bogdan Narcis (12B) – locul II 

Promovabilitatea la Examenul de certificare a competenţelor profesionale – 100% 

Pregătirea elevilor pentru Olimpiada tehnică judeţeană şi participarea lor la alte concursuri; 

Selectarea şi sistematizarea conţinutului modulelor de specialitate ce constituie programa pentru olimpiade şi concursuri; 
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Pregătirea elevilor pentru susţinerea examenului de certificare a competenţelor de nivel 4 şi îndrumarea elevilor pentru pregătirea proiectelor de 

atestat; 

 

ACTIVITATI ALE CABINETULUI DE CONSILIERE PSIHOLOGICA 

PROFESORI  PSIHOLOGI  BALAN GABRIELA  SI  ANTOHE  ELENA 

 

 Întocmirea planificărilor de consiliere de grup anuale / semestriale, a programelor de consilere şi a planului managerial 

 Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice, filme educative (un număr de 12 filme educative traduse) 

 Elaborarea fişelor de lucru specifice activităţii cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică 

 Realizarea de chestionare pe diferite problematici (orientarea carierei, comunicare, stiluri de învăţare) şi aplicarea lor la clase. 

 Dezvoltarea de software educational (www.consilierescolara.ro.im) şi a unei platforme de teste psihologice (www.consilierescolara.ro.im/  

platformasondaje). 

 Realizarea studiului privind nevoile de consiliere ale elevilor. 

 Întocmirea bazei de date a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi raportarea datelor instituţiilor solicitate. 

 Colaborarea cu profesorii în vederea identificării elevilor care au nevoie de consiliere. 

 Întocmirea de fişe de caracterizare psihopedagogică pentru elevii aflaţi în evidenţa DGASPC. 

 Întocmirea de plan de şcolarizare la domiciliu şi a planului de intervenţie personalizat pentru elev cu CES şi recomandare SEOSP pentru 

şcolarizare la domiciliu. 

Consilierea părinţilor. 

Întocmirea de planuri de intervenţie personalizate pentru elevi cu CES împreună cu diriginţii. Consilierea cadrelor didactice pentru întocmirea 

planificărilor elevilor cu certificat CES şi recomandare SEOSP pentru curriculum adaptat.  

 

Consilierea elevilor 

 

c. Activităţi extrascolare/extracurriculare derulate cu elevii: 

PROIECTE 

PROFESOR MEDVEDEV OANA   

Proiectul international”Experimentul lui Eratostene”,21 septembrie 2016-MEMBRU 

Proiect international..Ziua Marii Negre”,31.10.2016-MEMBRU 

Pr.local-”24 ianuarie -Unirea Romanii au facut-o” la Sc.gim “Ion Luca”si  CT.Mangeron Bacau in parteneriat cu Scoala speciala”Maria Montesori”si 

ANVR Bacau(24.01.2017) –PROF.INITIATOR SI COORDONATOR 

Pr.local-”25 octombrie-Ziua Armatei Romane” la Sc.gim “Ion Luca”-si CT.Mangeron Bacau –octombrie 2016 in parteneriat cu Scoala speciala”Maria 

Montesori”si ANVR Bacau –PROF.INITIATOR SI COORDONATOR 

Pr.local partenerial-”1 DECeMBRIE-ZIUA NATIONALA A ROMANIEI” la Sc.gim “Ion Luca”-structura la CT.Mangeron Bacau in parteneriat cu 

2016 in parteneriat cu Scoala speciala”Maria Montesori”si ANVR Bacau –PROF.INITIATOR SI COORDONATOR. 

http://www.consilierescolara.ro.im/
http://www.consilierescolara.ro.im/%20%20platformasondaje
http://www.consilierescolara.ro.im/%20%20platformasondaje
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Pr.JUDETEAN PARTENERIAL-”GLORIE ETERNA EROILOR PATRIEI,CINSTE SI ONOARE VETERANILOR DE RAZBOI” la CT.Mangeron 

Bacau in parteneriat cu ANVR Bacau–PROF.INITIATOR SI COORDONATOR(2016-2017). 

Proiect extracurricular SNAC”Invitatie la altruism:DARUIM SI CASTIGAM”editia a II a,in parteneriat cu SNAC, Colegiul National”Vasile 

Alecsandri”si Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr.1 Bacau-MEMBRU 

Pr.local-”Ziua Mondiala a Profesorului(5 octombrie 2016);Profesorul meu-profesorul ideal” la Sc.gim “Ion Luca”-structura la CT.Mangeron Bacau –

oCTOMBRIE 2016–PROF.INITIATOR SI COORDONATOR. 

Pr.local-”impreuna pentru pace(Saptamana educatiei globale”(14-19.11.2016)” la Sc.gim “Ion Luca”-MEMBRU 

Pr.local-”Toamna Bacoviana(noiembrie 2016)” la Sc.gim “Ion Luca”-MEMBRU 

Pr.local-”Serbarea de Craciun(13.12. 2016)” la Sc.gim “Ion Luca”-MEMBRU 

Pr.educational partenerial”Proiect de orientare profesionala a elevilor cu si fara CES”(Colegiul National”Stefan cel Mare”;Scoala speciala”Maria 

Montessori” si CT.”Dumitru Mangeron”Bc)-noiembrie 2016-martie 2017, la Sc.gim “Ion Luca”. 

PROFESOR NANU VALENTIN 

ecologizarea spaţiilor din curtea interioară a şcolii; 

“Repere istorice ale poporului român” (vizionarea şi comentarea unor filme artistice şi documentare. 

participare activităţi dedicate zilei de: 25 octombrie, 1 decembrie „Ziua României”, 24 ianuarie 

organizator Proiect educaţional „Glorie eternă eroilor patriei, cinste şi onoare veteranilor de război”; 

activităţi cu reprezentanţii jandarmeriei  din cadrul Grupării de jandarmi mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău; A.N.V.R.-filiala “G-ral Eremia 

Grigorescu” Bacău; 

.Pr.local-”24 ianuarie 1859-Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca”–PROF.INITIATOR SI COORDONATOR 

. Pr.local partenerial-”1 DECMBRIE-ZIUA NATIONALA A ROMANIEI” la CT.Mangeron Bacau –PROF.INITIATOR SI COORDONATOR. 

PROFESOR LEIBU ANGELA 

-PROIECT  EDUCATIONAL “1 Decembrie Ziua Naţională a României” la Şcoala Gimnazială “Ion Luca”. 

-A efectuat vizite tematice şi am participat cu elevii la expoziţii de la Vivariu, Muzeul “Ion Borcea”, Tribunalul Bacău, Târgul de locuri de muncă 

organizat la Muzeul “Ion Antonescu” 

A participat la realizarea proiectelor educaţionale derulate la Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” intitulate „Experimentul lui Eratostene”; “Ziua 

Internaţională a Mării Negre”; “1Decembrie – Ziua Naţională a României”; “Povestea Păsărilor”; Şcoala de vară a Clubului de astronomie “Matei 

Alexescu”. 

Este membră a echipei de proiect european “Erasmus +  Bien dans ma peau bien dans ma têtê, bien dans mon avenir”cu elevi din Franţa, Spania, 

Germania, Irlanda, participând la mobilităţile din Franţa  

A iniţiat şi organizat până la cele mai mici detalii excursia şcolară cu elevii claselor V-VII pe traseul  Bacau-Râşnov-Braşov-Bacau, şi una Bacău-Iaşi 

cu elevii de gimnaziu. 

PROFESOR URSU ADRIAN 

A participat la organizarea şi susţinerea activităţilor Cercului metodic municipal care au avut loc în noiembrie la Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” 

din Bacău. În ceea ce priveşte participarea la activităţile de perfecţionare a frecventat şi absolvit programele de formare continuă „Managementul 

inspecţiei şcolare” şi „Educaţie pentru cetăţenie activă”, A participat în calitate de membru în comisia de jurizare a concursului „Arhitectura locuinţei şi 

a familiei”, în proiectul „Comori de suflet băcăuan, dincolo de timp şi spaţiu” şi în coordonarea activităţilor „25 Octombrie-Ziua Armatei Române” şi „1 

Decembrie-Ziua Naţională a României” din cadrul proiectului judeţean „Glorie eternă eroilor patriei, cinste şi onoare veteranilor de război”. 
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În cadrul programului „Şcoala altfel” a realizat mai multe activităţi, cu elevii, în colaborare cu colegii de catedră sau de la alte discipline. De exemplu, 

proiectul „Cinema la noi acasă” proiect ce a vizat familiarizarea elevilor cu ecranizările unor opere din programa de bacalaureat. Vizitele la Muzeul de 

istorie „Ion Antonescu”, la Observatorul Astronomic sau la Vivariu 

PROFESOR DURAC CIPRIAN 
Colaborator în cadrul proiectului SNAC- „Invitaţie la altruism: dăruim şi câştigăm”, ediţia a II-a : „Dă culoare timpului tău. Fii voluntar!”, noiembrie 

2016, Campania „Săptămâna fructelor şi a legumelor donate”, noiembrie 2016, „Vine Moş Nicolae!”- 05 decembrie 2016 

Activităţi derulate în cadrul „Săptămânii Europene a Mediului” , ediţia a XV-a, 16-22 septembrie 2016 în colaborare cu Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Mediului din România. 

Activitate derulată în cadrul proiectului „Uniţi pentru viaţă” în colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog şi Centrul „Izvorul Tămăduirii” – noiembrie 

2016 

Activităţile din cadrul programului „Şcoala altfel”: 

1. „Igienizarea sălii de clasă”- clasa a XII- a D, 27.03.2017, în sala de clasă. 

2. „Vizită la Complexul Muzeul “Iulian Antonescu” Bacău, - clasa a XII- a D, 28.03.2017, Muzeul de Istorie “Iulian Antonescu” Bacău 

3. “Creştinismul şi problemele lumii contemporane”-Pericolul drogurilor, -Tinerii şi viaţa intimă - clasa a XII- a D, 29.03.2017, informatică I 

4. „În lumea filmului  religios”- clasa a XII- a D, 30.03.2017, informatică I 

5. Participare la sfintele slujbe ale bisericii- clasa a XII- a D, 31.03.2017, Biserica „Sf. Dumitru” Bacău - preot paroh Ioan Pleşcău 

 

PROFESOR CORLADE EDUARD 

- Proiect educaţional: 

1. Educaţie, sănătate şi autodisciplină prin sport 

2. Laborator multimedia – firma de exerciţiu – Proiect Ştiinţescu, valoare 8955 lei 

Activităţile din cadrul programului „Şcoala altfel” ; 

Cupa Mangeron la tenis de masă – 8 elevi, sala de sport 

 Vizionare filme cu tematică de bacalaureat – 12 elevi, Laborator FE1 

 Vizită de lucru la magazinl Cora – 12 elevi 

Organizarea şi derularea activităţilor extracurriculare (denumirea activităţii, numărul de elevi implicaţi sau clasa implicată, perioada desfăşurării, locul 

desfăşurării)  

 Simpozion „Alimentaţia sănătoasă, încotro?” – 20 elevi, iunie 2017, Laborator panificaţie 

 Proiect „Banii şi cultura” – 2 elevi, iunie 2017, Amfiteatru 

Organizarea şi derularea activităţilor de voluntariat (denumirea activităţii, numărul de elevi implicaţi sau clasa implicată, perioada desfăşurării, locul 

desfăşurării)  

 

PARTENERIATE SI VOLUNTARIATE 

 

PROF.MEDVEDEV OANA 

Parteneriat cu Editura Esential Media Pitesti si colaboratorii Proiectului international/Simpozion international „Educatia fara frontiere” organizat de 

Ziarul Esential Media si colaboratorii,Pitesti/Arges. 
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Parteneriat cu Scoala gim.speciala „Maria Montessori”Bacau  

Parteneriate cu Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii”Ion Borcea”si Complexul muzeal”Iulian Antonescu”Bacau si a Fundatiei de Sprijin Comunitar 

Bacau, in cadrul  activitatilor extrascolare din Scolii gimnaziala”Ion Luca”(structura) 

Parteneriat cu ANVR Bacau in cadrul Pr.JUDETEAN PARTENERIAL-”GLORIE ETERNA EROILOR PATRIEI,CINSTE SI ONOARE 

VETERANILOR DE RAZBOI” 

Parteneriat cu Liceul Teoretic”Tudor Arghezi”,Craiova,Dolj in cadrul “Simpozionul judetean”Marea Unire de la 1 decembrie 1618”din 2 decembrie 

2016 

Parteneriat cu Scoala Gimnaziala „Alexandru Nechita” Vaslui in cadrul Simpozionul international”Educatia interrgenerationala” din 7.04.2017. 

Parteneriat ,in cadrul Proiectului national “Jurnal-marturii si fotografii etnografice”editia a VI-a,cu Scoala Gala Galaction,Mangalia(5.06.2017) 

Parteneriat cu Scolile gimnaziala “Vasile Parvan”si “Principesa Elena Bibescu”-Barlad, in cadrul Simpozionului si concursului National” O zi, trei 

semnificatii-9 mai”, editia a IV-a, 7 mai 2017. 

Parteneriat cu Colegiul National” Stefan cel Mare” Bacau. 

Parteneriat cu Agentia Mediului Bacau cu ocazia sarbatoririi “Zilei Marii Negre”(31.10.2017) 

In cadrul Proiect extracurricular SNAC “Invitatie la altruism: DARUIM SI CASTIGAM” in parteneriat cu Colegiul National “Vasile Alecsandri”si 

Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr.1 Bacau am participat,impreuna cu elevii clasei VIII B la urmatorele activitati de voluntariat: 

6.12.2016-”Vine Mos Nicolae”la Centru de Educatei incluziva nr.1 Bacau 

15.02.2016-”Saptamana fructelor si legumelor donate” la Centru de Educatei incluziva nr.1 Bacau 

 Voluntariat in cadrul pr Educational”Daruieste un zambet,fii si tu Mos  Craciun”.in cadrul campaniei”Scoala care daruieste-Sarbatori de iarna2016” 

org.de ECDL Romania-PROF.COORDONATOR CLASA VIIIB. 

Voluntariat cu clasa VIII B”Daruieste un zambet”la Scoala Speciala Maria Montessori”(decembrie 2016) 

PROFESOR NANU VALENTIN 

Parteneriat cu ANVR Bacau in cadrul Pr.JUDETEAN  PARTENERIAL-”GLORIE ETERNA EROILOR PATRIEI,CINSTE SI ONOARE 

VETERANILOR DE RAZBOI” 

Parteneriate cu Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii”Ion Borcea”si Complexul muzeal”Iulian Antonescu”Bacau. 

activităţi de parteneriat cu reprezentanţii jandarmeriei  din cadrul Grupării de jandarmi mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău; A.N.V.R.-filiala “G-ral 

Eremia Grigorescu” Bacău; 

PROFESOR PALCAU TEREZA 

A încheiat parteneriate şi colaborări cu instituţii publice şi private: Biblioteca Judeţeană „C.Sturdza”Bacău, Fundaţia „Episcop Melchisedec”- Filiala 

Bacău. 

PROFESOR DURAC CIPRIAN 

Parteneriate cu Biserica Sf.Dumitru si Biserica de la pompieri Bacau 

- Activităţi derulate în cadrul „Săptămânii Europene a Mediului” , ediţia a XV-a, 16-22 septembrie 2016 în colaborare cu Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Mediului din România. 

- Activitate derulată în cadrul proiectului „Uniţi pentru viaţă” în colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog şi Centrul „Izvorul Tămăduirii” – noiembrie 

2016 

Organizarea şi derularea activităţilor de voluntariat  
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Colaborator în cadrul proiectului SNAC- „Invitaţie la altruism: dăruim şi câştigăm”, ediţia a II-a : „Dă culoare timpului tău. Fii voluntar!”, noiembrie 

2016, Campania „Săptămâna fructelor şi a legumelor donate”, noiembrie 2016, „Vine Moş Nicolae!”-, clasa a XII- a D,  05 decembrie 2016, Şcoala de 

Educaţie Incluzivă Nr. 1, Bacău 

Parteneriate şi colaborări încheiate cu diferite instituţii publice şi private pentru desfăşurarea  activităţilor extracurriculare şi de voluntariat .A încheiat 

parteneriate şi colaborări cu instituţii publice şi private: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 Bacău, Fundaţia „Episcop Melchisedec”- Filiala 

Bacău, Şcoala Liteni, Iaşi, Editura D,Art - Editura Esenţial Media Piteşti, Argeş.  

PROFESOR LEIBU ANGELA 

A încheiat parteneriate şi colaborări cu instituţii publice şi private: Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” secţia Vivariu, Bacău;  

-A donat 2% din impozitul pe veniturile personale Asociaţiei Părinţilor de la Şcoala “Alexandru cel Bun”. 

 

2.CURSURI DE PERFECŢIONARE (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite) 

PROFESOR OANA MEDVDEV 

“Forme sociale de educatie(formala,nonformala si informala”(40 ore)-2015/2016-CCD Bacau 

“Educatie interculturala”(24 ore)-CCD Neamt(18.05-25.05.2016) 

“Strategii de prevenire,reducere si rezolvare a conflictelor in scoala”(4 ore)-CCD Neamt-2.06.2016. 

“Continuturile educatiei pentru egalitatea de gen”(4 ore)-CCD Neamt-1.06.2016. 

Adeverinta curs CCD Neamt-”Educatie pentru cetatenie activa”(12.01.2017-19.01.2017)-24 ore 

Adeverinta curs CCD Neamt-”Democratie participative-Proiect Cetatenul’(18.05-28.06.2016)-25 credite 

Adeverinta curs CCD Neamt-”Managementul inspectiei scolare”(14.01.2017-16.02.2017)-15 credite 

PROFESOR URSU ADRIAN 

A obtinut gradul didactic I, seria 2015-2017, în cadrul Universităţii din Bucureşti, martie 2017. 

. În ceea ce priveşte participarea la activităţile de perfecţionare a frecventat şi absolvit programele de formare continuă „Managementul inspecţiei 

şcolare” şi „Educaţie pentru cetăţenie activă-CCD Neamt. 

PROFESOR DURAC CIPRIAN 

Este inscris la gradul didactic I pe care urmeaza sa-l finalizeze in anul scolar 2017-2018 

 „Dezvoltarea competenţelor de leader în managementul educaţional”- 25 credite, 1-30 septembrie 2016,CNDRU EUROSTUDY,Baia Mare. 

„Managementul inspecţiei şcolare” – 15 credite, 14.01.2017- 16.02.217, CCD Neamţ 

„Consiliere şi orientare în carieră”, - 15 credite, 17.02.2017- 16.03.2017, CCD Neamţ. 

„Educaţie pentru cetăţenie activă” – 24 ore, 12.01.2017- 19.01.2017, CCD Neamţ 

„ Strategii de învăţare pentru dezvoltarea gândirii critice”, - 02.03.2017-09.03.2017, CCD Neamţ.  

PROFESOR MOVILEANU MARIUS 

Obtinerea gradului didactic II in vara anului 2017. 

PROF.CORLADE EDUARD 

„Conversie profesională – Educaţie fizică şi sport”, nr. Credite - 128, Instituţia de formare Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Bacău 

SIMPOZIOANE SI ARTICOLE /CĂRŢI PUBLICATE 

PROF.OANA MEDVEDEV 

 Simpozionul national”Marea Unire din 1918”din 2 decembrie 2016,organizat de Liceul Teoretic”Tudor Arghezi”,Craiova,Dolj. 
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 Simpozinul judetean”Mangementul clasei”org.de CCd Bistrita Nasaud-2015/2016 

 Simpozionul international “Educatia interrgenerationala”, org. de Scoala “Alexandra Nechita “Vaslui; Liceul “Mihail Kogalniceanu “Vaslui; 

Asociata “Spirite Vii” in cadrul pr.Erasmus+,din 7.04.2017. 

 Simpozion National”Credinta,adevar,creatie in inchisorile comuniste”org de Liceul Tehnologic”Dimitrie Gusti”Bucuresti;CCD Bucuresti. 

 Simpozion National”O zi,trei seminficatii-9 mai”,editia a IV-a,7 mai 2017,Barlad. 

 Simpozion international”Educatia fara frontiere”organizat de Ziarul Esential Media si colaboratorii,Pitesti/Arges 

 Articol publicat in cadrul Proiectului educational national”Evaluarea in invatamntul preuniversitar”“Fisa de evalaure initiala la istorie’-creare de 

soft educational”,11.11.2016,organizat de Editura Esential Media Pitesti si colaboratorii 

 Articol”Activitati unioniste ale Astrei la Alba iulia”in cadrul  Simpozionul national”Marea Unire din 1918”din 2 decembrie 2016,organizat de 

Liceul Teoretic”Tudor Arghezi”,Craiova,Dolj. 

 Articol”Sarbatorirea zilei de 1 decembrie la Sc.gimnaziala”ion Luca”in cadrul Simpozionului judetean”Mangementul clasei”org.de CCd Bistrita 

Nasaud-2015/2016. 

 Articol”Proiect intergenerational”Glorie eterna eroilor patriei,cinste si onoare veteranilor de razboi”,in cadrul Simpozionul international”Educatia 

interrgenerationala”,org.de Scoala”Alexandra Nechita”Vaslui;Liceul”Mihail Kogalniceanu”Vaslui;publicat in revista Clepsidre,nr.4,aprilie 2017 cu 

ISSN 2360-4948;ISSN_L 2360-4948. 

 Articol”Invatamantul universitar de istorie in perioada comunista”in cadrul Simpozion National”Credinta,adevar,creatie in inchisorile 

comuniste”org de Liceul Tehnologic”Dimitrie Gusti”Bucuresti;CCD Bucuresti-ISSN 2284-8606;ISSN-L 2284-8606. 

 Articol”Aspecte militare legate de cucerirea independentei de stat a Romaniei 1877-1878” in cadrul Simpozion National”O zi,trei semnificatii-9 

mai”,editia a IV-a,7 mai 2017,Barlad,ISBN 978-973-0-24511-0. 

 Articol”Traditii de Pasti la romanii din Zona Timocului”in cadrul Proiectului national”Jurnal-marturii si fotografii etnografice”editia a VI-a,cu 

Scoala Gala Galaction,Mangalia(5.06.2017) 

 Articol “Cei 7 ani de acasa”(iunie 2017 si coordonator revista in cadrul proiectului international/Simpozion international”Educatia fara 

frontiere”organizat de Ziarul Esential Media si colaboratorii,Pitesti/Arges. 

PROFESOR NANU VALENTIN 

 articole în periodicul “Veteranul de război”, editat de A.N.V.R. Bacău. 

PROF.LEIBU ANGELA 

Publicarea de articole în revistele instituţiilor de învăţământ unde funcţioneaza, respectiv “Mozaic”la gimnaziu şi “Alimetea” la liceu. 

PROF.DURAC CIPRIAN 

Lucrare prezentată în cadrul simpozionului „ Trecut, prezent şi viitor în cultura băcăuană”, 28 octombrie 2016, cu titlul „Obiceiuri şi tradiţii băcăuane” 

publicat în Anuarul Asociaţiei  Învăţătorilor din judeţul Bacău. 

- Lucrare prezentată în cadrul simpozionului „ Trecut, prezent şi viitor în cultura băcăuană”, 28 octombrie 2016, cu titlul „Obiceiuri şi tradiţii băcăuane” 

publicat în Anuarul Asociaţiei  Învăţătorilor din judeţul Bacău. 

- Seminarul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin formarea continuă în programul Erasmus+. Oportunităţi de formare internaţională prin 

programul Erasmus + CA1”, derulat în cadrul Conferinţei internaţionale Formal şi nonformal în educaţia viitorului, Bacău, 25.09.2016. 

Articol cu tema: „Educaţia creştină a copilului în familie”, publicat în Interferenţe didactice, Ediţia specială II, , 2016-2017, ISSN.  

4 Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la bacalaureat 
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Examenul de bacalaureat a vizat disciplinele de economie si geografia Romaniei.Elevii claselor terminale de liceu zi si seral au optat doar pentru 

geografie. Pregătirea suplimentară pentru bacalaureat la disciplina geografie se desfăşoară în fiecare joi, de la ora 14, în Sala de Desen, cu elevii claselor 

a XII-a A şi B. În cadrul orelor de pregătire s-a pus accentul pe dezvoltarea la elevi a unor competenţe cum ar fi: gândirea critică, analitică şi geografică 

după un algoritm dat, identificarea unor asemănări şi deosebiri între diferite state ale Europei, transformare unor informaţii statistice sau grafice în altă 

formă (text), localizarea pe hartă a unor elemente naturale şi socio-uman 

5.Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 

Toate cadrele didactice din aria curriculara”Om si Societate”sunt implicate in acest aspect fie in calitate de diriginti unde au organizat lectorate cu 

parintii si sedinte,prin tinerea legaturii permanente prin telefon cu parintii sau tutorii elevilor,prin sesizarea organelor abilitate in acest 

sens;Politia,Centre de Plasament,psihologii scolari ,prin participarea si organizarea unor lectii temtatice la dirigentie sau in calitate de profesori la 

clase.Au stabilit planuri de monitorizare a elevilor problema si au sesizat parintii cat si cadrele de conducere a scolii sau cele abilitate in domeniu.Printre 

actiunile ce pot fi intreprinse pentru reducerea ratei de abandon in scoala noastra: integrarea elevilor cu risc de renuntare la educatie si mentinerea 

acestora in sistemul scolar, cresterea responsabilizarii cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflati in abandon, monitorizarea starii sistemului 

pentru prevenirea timpurie a crizelor si identificarea periodica a modificarilor in ceea ce priveste factorii de abandon scolar.Un alt lucru ce se poate face 

este cresterea atractivitatii scolii. 

 Iata cateva din actiunile propuse: 

1. activitati extrascolare desfasurate in scoala (actiuni de renovare/infrumusetare /curatire a scolii; concursuri sportive; actiuni/concursuri de creatie 

artistica; competitii de joc pe computer; etc.) organizarea de intreceri intre echipe de elevi constituite in functie de cartierul de provenienta 

2. toate aceste actiuni sau ansambluri de actiuni trebuie sa aiba un caracter periodic, pentru a mentine continuu elementul de atractivitate al scolii si a se 

constitui intr-un factor de antrenare constanta a atentiei elevilor in activitati legate de spatiul scolar. 

3. motivarea pozitiva a participarii poate fi data prin acordare de premii simbolice grupurilor de elevi care sunt mai performante in astfel de actiuni. 

4. planificarea actiunilor cu pricina poate fi realizata cu participarea elevilor (dar nu doar a acelor care NU prezinta risc de abandon) si a autoritatilor 

locale (acestea pot fi prezente in faze cheie ale actiunilor, furnizand motivatii pozitive atat elevilor cat si cadrelor didactice). 

5. utilizarea resurselor scolii pentru atragerea elevilor prin activitati de timp liber. 

Un alt lucru care se poate face este utilizarea experientiei celor ce au renuntat la scoala pentru a preveni scaderea increderii in educatie. 

 ar putea fi util ca elevi care au renuntat deja prematur la scoala sa intre in contact cu cei aflati in risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea 

lor curenta despre scoala, cum a decurs viata lor post-scolara. 

 fosti elevi ai scolii pot fi atrasi sa isi prezinte istoriile de viata in “mini-conferinte”, in care dialogheaza cu actualii elevi. 

 implicarea proactiva a cadrelor didactice in combaterea abandonului 

 scolar si renuntarii timpurii la educatie 

 stimularea administratiilor locale si a ONG-urilor de profil sa implice ca voluntari tinerii elevi de clasa a VIII-a si de liceu proveniti din comunitati cu 

risc ridicat de abandon in programe de suport pentru batrani si familii aflate in nevoi. 
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RAPORT DE ACTIVITATE CATEDRA TEHNICĂ ŞI INFORMATICĂ 
Anul şcolar: 2016/2017 

Responsabil comisie, 

prof. Lavinia Buşcă 

 

 

1. Componenţa catedrei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIŞTRI INSTRUCTORI 

1. Moisă  Ioan 

2. Parîng Costică 

3. Petrea Ioan 

4. Ţipiruş Dan 

5. Costan Mihai 

 

2. Activităţi şcolare:  

a. Activităţi didactice 

- Toţi membrii catedrei tehnice au întocmit corect planificările anuale cât şi planificările pe unităţi de învăţare, respectând metodologia şi OM în 

vigoare pentru planurile cadru, planurile de învăţământ şi curricule. 

- Implementarea curriculelor de dezvoltare locală elaborate:  

o „Aplicaţii practice ale tehnologiilor mecanice” la clasa a IX-a şi „Tehnologii mecanice aplicate” la clasa a X-a – profesorii: Mihaela 

Cosmescu, Carmen Cristea şi Lavinia Buşcă; 

o „Tehnologii mecanice aplicate” - profesorii: Mihaela Cosmescu, Carmen Cristea şi Lavinia Buşcă; 

o „Tehnologii şi aplicaţii practice în atelierele mecanice de mentenanţă” - învăţământ profesional, clasa a X-a, mecanic-auto – prof. Mitică 

Manea şi Lavinia Buşcă; 

o „Tehnologii şi aplicaţii practice în atelierele de tinichigerie – vopsitorie auto” - învăţământ profesional, clasa a X-a, tinichigiu – vopsitor auto – 

prof. Carmen Cristea şi Gheorghe Dodiţă; 

INGINERI 

1.Buşcă Lavinia 

2.Cristea Carmen 

3.Cosmescu Mihaela 

4.Manea Mitică 

5.Bîrgu Maria  

6.Gurămultă Mihai  

7.Şuşu Marian 

8.Dodiţă Gheorghe 
 

 

9. Craiu Vasile 

10. Bortoş Larisa 

11. Doboş Maria 

12. Pădure Mihaele 

13. Popescu Mariana 

14. Radu Tania – mecanică + informatică 

15. Gărgălie Mihăiţă - informatică 
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o „Aplicaţii practice ale tehnologiilor electromecanice” - învăţământ profesional, clasa a X-a, electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, 

electrocasnice şi din industria alimentară – prof. Mihaela Cosmescu şi Maria Bîrgu;  

o „Mentenanţa sistemelor de acţionare ale automobilelor” – învăţământ profesional, clasa a X-a, mecanic-auto – prof. Mitică Manea;  

o „Întreţinerea şi repararea caroseriilor auto” – învăţământ profesional, clasa a X-a, tinichigiu-vopsitor auto – prof. Gheorghe Dodiţă;  

o „Tehnologii şi aplicaţii practice  în domeniul electromecanic” - învăţământ profesional, clasa a X-a, electromecanic utilaje şi instalaţii 

comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară – prof. Tania Radu;  

- Au fost aplicate teste de evaluare iniţiale, predictive, care au stat la baza proiectării didactice. La nivelul catedrei există o varietate de fişe de 

lucru, teste de evaluare, softuri educaţionale, sunt utilizate instrumente alternative de evaluare care permit o evaluare orală, practică, dar şi scrisă; 

- Au fost elaborate curricule adaptate elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, curricule vizate de consilierul şcolar şi de inspectorul de specialitate 

al ISJ Bacău – prof. Maria Bîrgu, Carmen Cristea, Mihaela Cosmescu, Mitică Manea, Gheorghe Dodiţă, Tania Radu 

- Elaborarea tematicii şi coordonarea elevilor pentru realizarea proiectelor în vederea obţinerii certificatelor de competenţe profesionale nivel 5 

şcoală postliceală – profesor Maria Doboş; nivel 4 – profesorii: Lavinia Buşcă, Carmen Cristea, Mariana Popescu, Mihaela Pădure şi Vasile Craiu; 

- Membrii Comisiei de Observatori - profesorii: Lavinia Buşcă, Mitică Manea au efectuat asistenţe la colegii din Catedră, ingineri şi maiştri 

instructori şi au analizat cu aceştia punctele tari, punctele slabe şi obiectivele ţintă propuse pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare; 

- La dosarul catedrei este graficul de consultaţii pentru elevii care s-au înscris la examenul de certificare a competenţelor profesionale şi care 

întocmesc proiectele de atestat; 

- La şedinţele de catedră au participat toţi membrii catedrei, au fost discutate probleme specifice de încadrare, examene de certificare a 

competenţelor, desfăşurarea stagiilor de pregătire practică, participarea la concursuri şi olimpiade şcolare, organizarea laboratoarelor şi utilizarea 

resurselor didactice; 

 La activităţile Cercului metodic din 08.12.2016, au fost prezentate următoarele materiale: 

- prof. Mitică Manea – referatul „Repere metodologice de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare profesională pentru absolvenţii 

învăţământului profesional cu durata de 3 ani, sesiunea 2017”;    

- prof. Tania Radu – materialul „Exemple de bună practică – Cooperarea dintre şcoli şi agenţii economici pentru dezvoltarea învăţământului 

profesional şi tehnic”. 

 La activităţile Cercului metodic din 15.06.2017, prof. Mitică Manea a elaborat şi prezentat referatul “Inter şi transdisciplinaritate în învătământul 

profesional şi tehnic”  

 La activităţile Cercului metodic electrotehnica N V Karpen au fost prezentate următoarele materiale: 

- prof. Mariana Popescu -  „Profesionalizare şi competenţă în învăţământul profesional şi tehnic” 

- prof. Larisa Bortoş –  “Metode active - participative utilizate în procesul de instruire” 

 

 

Activităţi derulate în cadrul altor comisii din şcoală: 

- Membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii – profesor: Carmen Cristea, prof. Mihaela Pădure, prof. Maria Doboş; 

- Elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii – profesorii: Mariana Popescu, Lavinia Buşcă, Carmen Cristea; 

- Întocmirea orarului şcolii – profesorii Marian Şuşu şi Gheorghe Dodiţă; 

- Întocmirea orarului pentru stagiile de pregătire practică şi orele de instruire practică – profesorii: Mihai Gurămultă, Carmen Cristea şi Lavinia 

Buşcă; 
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- Coordonarea activităţilor comisiei de violenţă din şcoală – prof. Mihaela Cosmescu; 

- Coordonarea activităţilor Comisiei de protecţie civilă şi apărare în caz de incendiu – prof. Maria Bîrgu; 

- Coordonarea Comisiei de lucru pentru elaborarea ROI 2017 – prof. Mitică Manea; 

- Promovarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2017-2018 la nivel de instituţie şi la nivel judeţean – prof. Maria Bîrgu, Mariana Popescu, 

Larisa Bortoş, Mihai Gărgălie; 

- Coordonarea activităţilor Comitetului SSM - Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire colectivă a elevilor în domeniul SSM  „Tehnici 

privind acordarea primului ajutor” – 27.10.2016 – prof. Mitică Manea; 

- Efectuarea inventarierii bunurilor şcolare: profesorii: prof. Mihaela Pădure, Gheorghe Dodiţă, Mitică Manea, maiştrii instructori: I. Moise, C. 

Parîng, I. Petrea, D. Ţipiruş; 

- Consultări cu agenţii economici parteneri în vederea adaptării ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi întocmirea convenţiilor cadru 

privind efectuarea stagiului de pregătire practică la agenţii economici (C. Parîng, I. Moise, D. Ţipiruş, I. Petrea). 

 

b. Activităţi şcolare pentru elevi 

- Organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate cu ocazia comemorării a 110 ani de la naşterea acad. Dimitrie Ioan Mangeron – noiembrie 2016; 

- Participarea în proiectul internaţional „Erathostenes Experiment” – septembrie 2016 (coordonator proiect prof. Tania Radu) – participarea elevilor din 

clasele 10B, 11B, 11P1, 11P3 îndrumaţi de prof. diriginţi; 

- Coordonarea şi organizarea activităţilor desfăşurate în cadrul „Zilei Internaţionale pentru Protecţia Stratului de Ozon” (septembrie 2016) – prof. Mitică 

Manea; 

- Coordonarea şi organizarea elevilor cu ocazia activităţilor dedicate „Zilei Mării Negre” – octombrie 2016 – prof. Lavinia Buşcă, Carmen Cristea, 

Mitică Manea (coordonator activitate – prof. Tania Radu); 

-  Concursul pe şcoală „ Cea mai cool clasă de Crăciun” -  LOCUL II - clasa 9P1 ( diriginte prof. Maria Bîrgu)  

-  Concursul regional „ Alimentaţia sănătoasă – încotro?”.  Elevii au fost coordonaţi de prof. Maria Bîrgu: 

- LOCUL I - clasa 9P1: Marcu Ionuţ 

- LOCUL II - clasa 9P1: Tomozei Alexandru 

- MENŢIUNE - clasa 9P1: Ciobanu Andrei 

- Concursul national „ Naşterea Domnului-Renaşterea Bucuriei”- Iaşi 

- Premiul special - clasa 9P1: Iordăchescu Eduard 

- PREMIUL I - clasa 9P1: Tomozei Alexandru  

- PREMIUL I - clasa 9P1: Grosu Marian 

- PREMIUL I - clasa 9P1: Stăncilă Gabriel 

- PREMIUL II - clasa 9P1: Marcu Ionuţ 

- Participarea şi coordonarea elevilor la activitatea „1 Decembrie – Ziua Naţională a României” în cadrul proiectului judeţean „Glorie eternă eroilor 

patriei, cinste şi onoare veteranilor de război” – prof. Mitică Manea, Mihaela Pădure; 

- Activitate demonstrativă organizată cu absolvenţii şcolii postliceale, calificarea „transporturi interne şi internaţionale” pentru realizarea lucrărilor 

practice propuse în vederea pregătirii pentru susţinerea examenului de absolvire, activitate în care sarcinile de lucru au fost prezentate şi discutate de 

către domnii maiştri instructori Ioan Moise şi Constantin Parîng, la atelierul auto al Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron”, în data de 26.01.2017; 
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- Realizarea a 3 variante de subiecte pentru proba scrisă în cadrul examenului de certificare a competenţelor profesionale la şcoala postliceală, nivel 5, 

de la C.T. Transporturi Piatra Neamţ – prof. Maria Doboş; 

- Împodobirea bradului de Crăciun – elevii şcolii coordonaţi de profesorii diriginţi; 

 Activitatea Festival Toleranţei din Rusia prin participarea cu material privind tradiţiile culturale româneşti cu elevi de la Şcoala ION LUCA – coord. 

prof. Tania Radu; 

 Am coordonat proiectul “Banii si Cultura “in parteneriat cu Banca Naţionala a României – coord. prof. Tania Radu, Mihaela Pădure; 

- Activităţi de voluntariat la activităţile caritabile „Ajută un copil sa zâmbească”, „Vine Mos Nicolae”, „Dăruieşte un zâmbet”, „Invitaţie la altruism”, 

proiect SNAC – prof. Tania Radu, Mihaela Pădure, Maria Bîrgu, Carmen Cristea, Lavinia Buşcă, Larisa Bortoş, Mitică Manea; 

- Vizită la VIVARIU şi la PLANETARIU – prof. Mitică Manea, Carmen Cristea Lavinia Buşcă, Mihaela Cosmescu; 

- Implicarea elevilor în derularea proiectului „Olimpiada Deşeurilor” – coord. prof. Tania Radu; 

- Dotarea şi amenajarea atelierului auto cu două autoturisme recondiţionate, pentru desfăşurarea examenul de absolvire a elevilor de la învăţământul 

profesional – prof. Mihai Gurămultă, m.i. Constantin Parîng, Ioan Moisă ; 

- Executarea unor S.D.V. – uri pentru întreţinerea autoturismelor – I. Moise, C. Parîng; 

- Desfăşurarea activităţii de conducere în cadrul Şcolii de şoferi – I. Moise, C. Parîng; 

- Revizie, întreţinere şi reparaţii autoturism Şcoala de şoferi – M. Gurămultă, I. Moise, C. Parîng; 

- Repararea şi lucrări de întreţinere a bazei materiale – maiştrii instructori: C. Parîng, I. Moise, I. Petrea, D. Ţipiruş;  

- Realizarea porţii laterale a şcolii – I. Petrea şi D. Ţipiruş; 

- Recondiţionarea SDV- urilor din atelierele 1, 2 şi auto – C. Parîng, I. Moise, I. Petrea, D. Ţipiruş;  

- Realizarea de grilaje pentru locaţia Colegiului Letea - C. Parîng, I. Moise, I. Petrea, D. Ţipiruş; 

 

c. Activităţi extraşcolare / extracurriculare derulate cu elevii: 

 

 Concursul judeţean dedicat zilei „În oraş fără maşină” în cadrul Săptămânii Europene a mobilităţii, elevii coordonaţi de prof. Mitică Manea au 

obţinut 3 premii I, 2 premii II, 2 premii III şi 2 menţiuni); 

 Organizarea şi desfăşurarea de activităţi (vizite la DSVSA şi Apicola Bacău) în cadrul proiectului internaţional „Global Education Week (GEW)” 

2016 – prof. Mitică Manea; 

 Coordonat programul „Săptămâna legumelor şi fructelor”în cadrul SNAC – prof. Mitică Manea; 

 Coordonarea elevilor la activităţile din cadrul proiectului internaţional „Eno Tree Planting Day – Plant a tree for peace” (septembrie 2016) – prof. 

Mitică Manea, Lavinia Buşcă, Carmen Cristea (coordonator activitate – prof. Tania Radu); 

 Concursul naţional “Calculatorul, Joc şi educaţie”, Palatul Copiilor Târgovişte, elevii: Ceauşoglu Vlad Ştefan (XIB) – premiul I, Chicoş Narcis 

Gabriel (XIB) şi Guţu Daniel (XIID) – premiul al II-lea, Ştefan Alexandru (XIID) şi Velea Gabriel (XIB) – premiul al III-lea – prof. coordonatori 

Carmen Cristea şi Lavinia Buşcă;  

 Concursul de desene şi afişe “Alimentele – ne sunt prieteni sau duşmani?”, elevii Marcu Ionuţ (XIP1) - premiul I şi Tomozei Alexandru (9P1) – 

premiul II – coord. prof. Maria Bîrgu, iar elevul Chicoş Narcis Gabriel (XIB) - premiul II – coord. prof. Carmen Cristea,;  

 Concursul Naţional de referate şi comunicări ştiinţifice “Infotehnica”, Roman, jud. Neamţ, elevii Iordăchescu Eduard şi Grosu Marian, clasa a IX-a 

P1  - premiul II , prof. coordonatori Maria Bîrgu şi Costică Parîng, iar elevii Sumănaru Sebastian şi Toderaşc Petronel Mădălin, clasa a XI-a B  - 

premiul III, prof. coordonatori Lavinia Buşcă şi Carmen Cristea;  
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Olimpiada din aria curriculară tehnologii – rezultate: 

 La faza judeţeană a olimpiadei, elevii au obţinut următoarele rezultate:  

- Toderaşc Mădălin (XI B) – premiul III;  

- Sumănaru Sebastian (XI B) – Menţiune;  

- Chicoş Narcis (XI B)– Menţiune; 

- Guţu Daniel (XII D) – premiul II.  

Profesorii care au pregătit elevii pentru olimpiada tehnică sunt: Lavinia Buşcă, Carmen Cristea, Maria Bîrgu şi Mihaela Cosmescu; 

 

Concursul “Educaţie rutieră – Educaţie pentru viaţă”  - rezultate: 

Etapa judeţeană  

Premiul II – Clasament general pe judeţ  

Premiul I – Savin Georgiana, 9A, proba Parc şcoală – arbitraj  

Premiul I – Velea Gabriel, 9A, proba Parc şcoală – arbitraj;  

Premiul III – Savin Georgiana, 9A, proba Chestionar legislaţie rutieră;  

Premiul III – Velea Gabriel, 9A, Chestionar legislaţie rutieră;  

Elevii au fost coordonaţi de prof. Carmen Cristea 

  

Concursul “Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”  
Au fost coordonaţi de prof. Carmen Cristea următorii elevii: Coşa Cristian Lucian, Piştea Anton, Velea Gabriel Constantin (10B) şi Bîgea Ionuţ 

Aurelian, Ceauşoglu Vlad Ştefan, Chicoş Narcis Gabriel, Toderaşc Petronel Mădălin (11B);  

Au fost coordonaţi de prof. Maria Bîrgu următorii elevii: Dumitru Alin, Tusă Andrei (12D), Marcu Ionuţ,  Grosu Marian, Iordăchescu Eduard, Tomozei 

Mihai (9P1). 

Concursul “Ştiu şi aplic”, etapa judeţeană  
S-au obţinut următoarele premii, iar elevii au fost îndrumaţi de prof. Carmen Cristea şi Maria Bîrgu:  

Premiul I – Piştea Anton, Coşa Cristian Lucian (10B); 

Premiul II - Dumitru Alin, Tusă Andrei (12D) şi  Marcu Ionuţ, Grosu Marian (9P1) 

Premiul III - Chicoş Narcis Gabriel, Toderaşc Petronel Mădălin (11B) şi Iordăchescu Eduard, Tomozei Mihai (9P1);  

Menţiune I - Ceauşoglu Vlad Ştefan, Bîgea Ionuţ Aurelian (11B);  

Elevii Piştea Anton şi Coşa Cristian Lucian , din clasa a X-a B, au participat, în perioada 26-28 mai 2017, la Iaşi, la faza naţională a concursului, unde 

au ocupat locul IV, obţinând Menţiune. 

Elevii au fost coordonaţi de prof. Carmen Cristea. 

Concursul „ Cu viaţa mea apăr viaţa” 

 LOCUL I - faza pe localitate 

 LOCUL I - faza judeţeană 

 LOCUL III - faza regională – P.Neamţ 

Echipa de elevi a fost coordonată de: prof.Maria Bîrgu şi Marius Movileanu 
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- Piştea Anton - clasa a X-a 

- Percic Kiril - clasa a X-a 

- Tertea Daniel - clasa a X-a 

- Tîrgoală Dina - clasa a X-a 

Concursul judeţean „ Sanitarii pricepuţi” 

Echipa de elevi a fost coordonată de: prof. Maria Bîrgu şi a obţinut poziţia a V-a: Piştea Anton, Percic Chiril, Tertea Daniel, Tîrgoală Dina şi Curcubet 

Cătălina (clasa a X-a) – ocupând poziţia 5. 

La Concursului judeţean „Desen tehnic şi infografica” – ediţia a VI a, 2017, au fost implicaţi 17 elevi, şi s-au remarcat următorii elevi din Colegiul 

Tehnic „D. Mangeron”: Guţu Daniel (premiul I), Ştefan Alexandru (premiul al II–lea) din clasa a XII-a, Chicoş Narcis (premiul I), Toderaşc Mădălin şi 

Sumănaru Sebastian (menţiune) din clasa a XI-a – coord. prof. Lavinia Buşcă; 

 

3. CURSURI DE PERFECŢIONARE (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite), INSPECŢII ŞCOLARE (rezultate), 

SIMPOZIOANE  

- Program de formare continua la CCD Bacău - “Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei de specialitate - discipline tehnice” – 24 

ore (CCD Bacău) - prof. Carmen Cristea, Lavinia Buşcă, Mariana Popescu, Mihaela Pădure; 

- Programul de formare continuă „Elaborarea şi organizarea planului de acţiune al şcolii” – 24 ore (CCD – Bacău) – prof. Mariana Popescu, Lavinia 

Buşcă, Carmen Cristea; 

- Program de formare continuă „Dezvoltarea competenţelor de leader în management educaţional”/ CNDRU EUROSTUDY/10/2016/25 credite – prof. 

Mitică Manea, Lavinia Buşcă, Carmen Cristea, Mihaela Cosmescu, Mariana Popescu; 

- Program de formare continuă „Managementul inspecţiei şcolare” la CCD Neamţ – februarie 2017 (25 credite) – prof. Mitică Manea, Lavinia Buşcă, 

Carmen Cristea, Mihaela Cosmescu, Mihaela Pădure, Mariana Popescu; 

- Program de formare continuă „Educaţie şi performanţă în învăţământul profesional şi tehnic” (22 credite) - prof. Lavinia Buşcă, Carmen Cristea, 

Maria Bîrgu, Mihaela Pădure, Mariana Popescu, Tania Radu, Mihai Gurămultă, Gheorghe Dodiţă. 

- Program de formare continuă „Educaţie pentru cetăţenie activă” la CCD Neamţ – ianuarie 2017 (24 ore) – prof. Mitică Manea, Lavinia Buşcă, Carmen 

Cristea, Mihaela Cosmescu; 

- Cursul de formare „Specialist în domeniul SSM” – Şcoala Comercială şi Servicii din Bacău – septembrie-octombrie 2016 (80 ore) – prof. Mitică 

Manea; 

- Program de formare continuă „Scrierea şi implementarea proiectelor educaţionale (naţionale şi europene)” la CCD Bacău – decembrie 2016 (40 ore) – 

prof. Lavinia Buşcă, Carmen Cristea, Mihaela Cosmescu; 

- Participare la Concursul Naţional „O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea” – decembrie 2016, Ploieşti – prof. Mitică Manea, Carmen 

Cristea, Lavinia Buşcă; 

- Participare şi coordonarea elevilor la Concursul judeţean interdisciplinar „Experienţe ştiinţifice şi tehnice” – ianuarie 2017 (premiul I) – prof. Lavinia 

Buşcă; 

- Simpozionul Naţional „Şcoala – orizontul cunoaşterii”, ediţia a III-a, 10 octombrie 2016, Bacău – prof. Lavinia Buşcă Carmen Cristea; 

- Conferinţa Internaţională „Caring and Sharing”, octombrie 2016, Câmpia Turzii, Cluj – prof. Lavinia Buşcă, Carmen Cristea; 

- Simpozion Naţional “Iniţiative didactice”, Vaslui, 18 noiembrie 2016, lucrarea “Posibilităţi de utilizare a metodelor moderne de predare – învăţare – 

evaluare în activitatea didactică” – prof. Carmen Cristea; 
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- Simpozionul Naţional „Calitate şi creativitate prin interdisciplinaritate”, Vălenii de Munte şi simpozionul „Creativitate şi inovaţie în învăţământ” – 

prof. Maria Doboş;  

- Simpozionul Regional „Ştiinţa şi tehnologia în şcoala românească” – Liceul “Henri Coandă” Buzău – prof. Mitică Manea; 

- Concursul Naţional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice – cu participare internaţională – „Ştefan Procopiu” – ediţia XXVI, Piatra-Neamţ, mai 2017 – 

prof. Mitică Manea; 

- Concursul Judeţean Ştiinţific „Ştiinţa &Tehnica altfel”, Roman/Neamţ  – prof. Mitică Manea; 

- Seminarul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin formarea continuă în programul Erasmus+. Oportunităţi de formare internaţională prin 

programul Erasmus+ KA1” – prof. Mitică Manea; 

- Conferinţa Matrice „Startul inovării prin tineri şi tehnologii noi în sectoarele strategice & mediu: ţinta CLĂDIRILE” – Bacău, 23 iunie 2017 – prof. 

Mitică Manea; 

- ROMĂNIA EDUCATĂ – Dezbatere Regională privind „Învăţământul profesional şi tehnic”, Iaşi, 21 octombrie 2016 – prof. Mitică Manea; 

- Simpozionul / Concursul regional „Alimentaţia sănătoasă – încotro?”  referat „Mâncăm sănătos pentru a ne proteja” – Bacău – prof. Maria Bîrgu, 

Mihaela Pădure, Mariana Popescu, Larisa Bortoş, Carmen Cristea; 

- Simpozionul naţional „ Parteneriatul şcoală – familie – comunitate prin tradiţii spre viitor”- Iaşi – prof. Maria Bîrgu; 

- Simpozion naţional IPOTECH, Tg. Neamţ – prof. Maria Bîrgu; 

 Conferinţa Internaţionala „Inovaţii Ştiinţifice in Educaţie”, 7-8 octombrie, Verona, Italia – prof. Tania Radu; 

 Concursul Internaţional „Atractivitate în Educaţia Ştiinţifică” în cadrul Proiectului Internaţional TTTNet (Teamwork, Trening and Technology 

Network) – prof. Tania Radu; 

 

4. Articole şi cărţi publicate 

 

- Contribuţii la elaborarea şi tehnoredactarea ghidului “Dezvoltăm împreună CARIERA TA” (ISJ Bacău & PJIMM Bacău) – prof. Mitică Manea, 

Carmen Cristea şi Lavinia Buşcă; 

- „Valori autentice ale educaţiei intergeneraţionale”, Revista Ştiinţe şi tehnologii pentru mari, mici şi pitici, dec. 2016, ISSN 2393-0233 – prof. Carmen 

Cristea; 

- „Efectele unei alimentaţii nesănătoase” şi „Studiu privind influenţa drogurilor asupra tinerilor” (ALIMETEA) – prof. Maria Bîrgu; 

- articolele „Abordarea interdisciplinară a învăţământului tehnic” şi „Abordări moderne ale managementului calităţii în învăţământ” în cadrul 

simpozioanelor – prof. Maria Doboş. 

 

5. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici  

 

- Iniţierea şi derularea proiectului „Eco Mangeron XXI” – prof. Carmen Cristea; 

- Iniţierea şi derularea proiectului judeţean „Astăzi învăţăm, mâine aplicăm” – prof. Lavinia Buşcă; 

- Organizarea de vizite de studiu  la AEROSTAR  S.A. si E-on S.A., la SC Electroservice SRL, RLogicDesign, cu elevii – prof. Tania Radu, Mihaela 

Pădure, Mariana Popescu; 

- Vizita la AEROSTAR cu ocazia Zilei porţilor deschise – prof. Lavinia Buşcă şi Carmen Cristea; 
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- Parteneriate şi colaborări încheiate cu diferite instituţii publice şi private pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi de voluntariat – s-au 

implicat toţi membrii catedrei tehnice, ingineri şi maiştrii instructori; 

- Buna organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire de la şcoala postliceală şi învăţământul profesional – Maria Doboş, Costică Parîng, Ioan 

Moisă, M. Costan, T. Radu, G. Dodiţă, M. Gurămultă. 

 

6. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 

 

- şedinţa cu părinţii (octombrie 2016 si martie 2017); 

- consilierea elevilor (permanent); 

- analize ale frecvenţei elevilor în urma completării machetei cu nr. de absenţe pe discipline, în fiecare lună, monitorizarea frecvenţei acestora pentru 

obţinerea bursei „Bani de liceu” şi a bursei profesionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  CATEDRA “SERVICII” 
Anul şcolar: 2016/2017 

Responsabil comisie, 

Prof. AANIŢEI PARASCHIVA  
 

1. Componenţa catedrei: Corlade Iulia, Aaniţei Paraschiva, Neacşu Mihaela, Canelea Daniela, Ridel Dalila, Negrea Eugenia, Gavriliu Cristina; 

 

2. Activităţi şcolare:  

Activităţi didactice 

 Întocmirea planificărilor anuale / semestriale  

Toţi membrii catedrei au întocmit la timp planificările anuale şi pe unităţi de învăţare, cunosc conţinuturile planurilor de învăţământ, a 

programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru; 

 

 Elaborare CDL-uri : 

 Activităţi de organizare în turism şi alimentaţie, la clasa a IX-a liceu, prof. Aaniţei Paraschiva; 

 Alimentaţia raţională în secolul XXI, la clasa a X-a liceu; 
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 Organizarea producţiei culinare în concordanţă cu tipurile de meniuri, la clasa a IX-a – Învăţământ profesional –Bucătar, prof. Canelea Daniela; 

 Întocmirea şi servirea corectă a meniurilor, la clasa a IX-a – Învăţământ profesional – Ospătar(vânzător), chelner în unităţi de alimentaţie, prof. 

Aaniţei Paraschiva; 

 Întocmirea meniurilor în restauraţie, la clasa a X-a –Învăţământ profesional –Bucătar,  

      prof. Aaniţei Paraschiva; 

 Planificarea activităţilor de servire în bar şi restauraţie, la clasa a X-a – Învăţământ profesional – Ospătar(vânzător), chelner în unităţi de alimentaţie, 

prof. Aaniţei Paraschiva 

 Bazele nutriţiei omului, la anul I  Şcoala postliceală- Tehnician nutriţionist, prof. Aaniţei Paraschiva; 

 Alimentaţia omului sănătos, la anul II  Şcoala postliceală-Tehnician nutriţionist, prof. Canelea Daniela; 

 

 Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice  

Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si 

transcurriculare a continuturilor programelor scolare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi 

dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare.  

 

 Elaborarea testelor de evaluare  

La începutul anului şcolar au fost date teste iniţiale la toate clasele menite să direcţioneze planificarea materiei pentru anul şcolar dar şi să 

semnaleze eventuale planuri individualizate pentru elevii cu deficienţe în învăţare. 

Au fost elaborate teste la finalul fiecărei unităţi de învăţare, cu itemi variaţi pentru competenţele urmărite şi  bareme de notare, urmărind 

progresul elevilor sau în anumite situaţii identificând cauzele regresului şcolar pentru diminuarea sau eradicarea eventualelor probleme în dobândirea 

cunoştinţelor sau formarea competenţelor de către elevi. 

 

 Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)  

Membrii catedrei au elaborat fişe de lucru pentru orele de curs, proiecte şi schiţe ale activităţilor şi demersurilor didactice adaptate la 

particularităţile grupurilor de elevi şi individuale. 

 

 Programarea consultaţiilor cu elevii bacalaureat/competenţe  
S-a elaborat tematica şi au fost coordonaţi elevii pentru realizarea proiectelor în vederea obţinerii certificatelor de competenţe profesionale  nivel 

4 – profesorii: Neacsu Mihaela, Corlade Eduard, Canelea Daniela, Aanitei Paraschiva; 

 

 Desfăşurarea şedinţelor de catedră  

Toate cadrele didactice din catedră au participat activ la organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse şi aprobate în Planul managerial al 

Comisiei metodice şi anume: 

 Împărţirea sarcinilor pe membrii catedrei; 

 Discutarea programelor şcolare; 

 Elaborare CDL-uri; 

 Incheierea protocoalelor pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica;  
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 Susţinerea unor referate cu caracter ştiinţific şi informative; 

 Organizarea olimpiadei interdisciplinare;  

 În vederea desfăşurării în bune condiţii a examenelor de absolvire, membrii catedrei, 

îndrumătorii de proiecte la clasele a XII-a, au elaborat temele de proiect în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a Examenelor 

de certificare a competenţelor profesionale;  

 Discutarea Metodologiei de organizare si desfăşurare examenelor de certificare a competenţelor profesionale de nivel 4 ; 

        La şedintele de catedră au participat toţi membrii şi de asemenea, s-au susţinut pe tot parcursul anului lecţii demonstrative şi referate, după cum 

urmează:  

Lecţii demonstrative: 

 prof. Neacşu Mihaela- “Structuri patrimoniale de activ”, Modulul Bazele contabilităţii – clasa a IX-a C,  

 prof. Aaniţei Paraschiva- Obţinerea preparatelor pentru micul dejun”, clasa  XP5, Modulul “Sortimentul de preparate şi băuturi” 

 prof. Canelea Daniela- “Tipuri de lucrări de întreţinere a bazei tehnico – materiale din unităţile de alimentaţie”, clasa a IX-a B; 

 prof. Negrea Eugenia- “Dulciuri de bucătărie”, Modulul Sortimentul de preparate şi băuturi, clasa a X-a A,  

Referate:  

 prof. Corlade Ecaterina Iulia –„Blocaje şi bariere în comunicarea didactică” 

 prof. Corlade Eduard -”Practici comerciale interzise” 

 prof. Negrea Eugenia- „Contraexemplu în alimentaţie”  

 prof. Gavriliu Cristina- “Modalităţi de ameliorare a rezultatelor şcolare “  

 

 Desfăşurarea şedinţelor de cerc  

Toate cadrele didactice au participat la şedinţele de cerc în cadrul comisiilor metodice la şcolile care sunt arondate . 

 

 Experienţe de laborator 

La orele de industrie alimentara a fost utilizat laboratorul cu dotări corespunzătoare, elevii au experimentat cu aparate de măsură, au văzut cum 

interacţionează substanţe , au mânuit ustensile de laborator şi au realizat experimente pe alimente verificand starea de prospetime si eventualele metode 

de falsificare aplicate acestora. 

 

 Membri în comisii 

Membru Comisia diriginţilor clasa a X-a- prof. Neacşu Mihaela 

Membru Comisia CEAC- prof. Neacşu Mihaela 

Responsabil Consiliul Elevilor- prof. Neacşu Mihaela 

Membru Comisia pentru organizarea şi funcţionarea firmelor de exerciţiu-prof. Neacşu Mihaela 

Responsabil Comisia pentru organizarea şi funcţionarea firmelor de exerciţiu-prof.Corlade Eduard; 

Responsabil Comisia  Profesori de serviciu - prof.Corlade Eduard; 

Membru Comisia  de organizare a examenelor- prof.Corlade Eduard; 

Membru Comisia  de activităţi sportive- prof.Corlade Eduard; 

Responsabil Comisia – Burse de merit, activităţi şcolare şi extraşcolare - prof. Neacşu Mihaela 
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Comisia pentru realizarea revistelor şi publicaţiilor şcolare: prof. Aaniţei Paraschiva 

Subcomisia de observatori – prof. Aaniţei Paraschiva 

Comisia de Curriculum, – prof. Aaniţei Paraschiva 

 

Activităţi Şcolare pentru elevi  

 

Olimpiade şi concursuri şcolare: 

Olimpiada din aria curriculară Tehnologii, unde s-au obţinut următoarele rezultate:  

Faza judeţeană: 

 clasa a XII-a: Roşu Ştefania- premiul III şi Ţîmpu Ecaterina – menţiune;  

Elevii care au participat la Olimpiadă au fost pregătiţi şi coordonaţi de prof. Canelea Daniela şi Aaniţei Paraschiva; 

 Concursul „Din virtual în real prin firma de exerciţiu”  

Premiul III  si Menţiune- faza nationala FE MOBLINE SRL clasa 12 

 Participare la concursurile:,,Protejează apa, protejează mediul înconjurător” 

,,Educaţia nutriţională şi provocările lumii contemporane” 

 Concursul de artă culinară 

- Premiul II- Măgureanu Ana si Pătrăşcan Mădălina 

- Premiul III- Bazan Gabriela si Ivan Denisa 

- Menţiune- Tulbure Bianca si Iancu Mihaela 

Denumirea proiectelor derulate prin programul „Şcoala altfel” 

 Activitate de ecologizare, Vizita  la Observatorul Astronomic, “Lumea insectelor,,-activitate desfăşurată în parteneriat cu Muzeul de Ştiinţe ale 

Naturii ,,Ion Borcea”, Activităţi sportive ,, 21”,Să ne cunoaştem oraşul!” Cupa Mangeron la tenis de masă, Vizionare de filme cu tematica de 

bacalaureat 

 

Activităţi extraşcolare/extracurriculare derulate cu elevii: 

Membrii comisiei au participat cu elevii la activitatile extrascolare proiectate şi derulate: 

 Organizare proiect: “ Comori de suflet băcăuan, dincolo de timp şi spaţiu”: prof.Corlade Iulia, prof. Corlade Eduard, prof. Neacsu Mihaela; 

 Organizare Balul Bobocilor 2016, prof. Neacsu Mihaela; 

 Organizare Concurs “Cea mai cool clasă de Crăciun”, prof. Neacsu Mihaela; 

 Organizarea Târgului de Craciun: prof.Neacsu Mihaela, prof. Gavriliu Cristina, prof. Aanitei Paraschiva; 

 Organizare proiect de voluntariat “Daruieste un zambet, fii si tu Mos Craciun!”;  

   prof. Corlade Iulia, prof.Neacsu Mihaela, prof. Gavriliu Cristina, prof. Aanitei Paraschiva; 

 Participare proiect de voluntariat ,,Invitaţie la altruism: Dăruim şi câştigăm”, toti membrii catedrei. 

 Organizare Concurs „De Dragobete iubeşte româneşte!” prof.Neacsu Mihaela 

 Organizarea Simpozionului regional „Alimentaţia sănătoasă-incotro?” –Toti membrii catedrei 

 Proiect „Banii şi cultura”, prof. Corlade Eduard 
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CURSURI DE PERFECŢIONARE  
 Calculatorul şi proiectele interdisciplinare , prof.Neacsu Mihaela 

 Abilitare pe curriculum – Modul A,  Modul B , prof.Neacsu Mihaela 

 Managementul calităţii în educaţie   , prof.Neacsu Mihaela 

 Didactica marketingului , prof.Neacsu Mihaela 

 TIC- ECON , prof.Neacsu Mihaela 

 Tehnici moderne de comunicare în şcoală – CCD Bacău, prof.Neacsu Mihaela 

 Competenţe antreprenoriale, prof.Neacsu Mihaela 

 Metode şi tehnici de învăţare eficientă – consiliere pentru învăţare/studiu – CCD Bacău, prof.Neacsu Mihaela 

 Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional” POSDRU/55/1.1/S/25088  

 Curs de prim ajutor (Crucea Roşie Bacău)- prof. Negrea Eugenia, prof. Canelea Daniela; 

 „Educatie şi performanţă în învăţamantul profesional si tehnic”-prof. Aaniţei Paraschiva 

 „Conversie profesională – Educaţie fizică şi sport”,  Instituţia de formare Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Bacău 

 

3. ARTICOLE ŞI CĂRŢI PUBLICATE 

- publicarea de articole in revista “ALIMETEA”, revista cu ISSN, numar dedicat in exclusivitate simpozionului regional- toti membii catedrei 

4. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici  

 S-au derulat activităţi împreună cu alte instituţii din oraş în cadrul vizitelor de lucru, 

informative, s-au încheiat parteneriate educaţionale cu ocazia derulării unor proiecte educaţionale. 

 Acord de parteneriat în cadrul proiectului educaţional regional ,,Sănătatea mediului 

sănătatea noastră”; prof. Negrea Eugenia; 

 Incheierea protocoalelor pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica cu: SC C&B 

Bacau; SC RESTAURANT AVIATORI SRL; SC PASAJ SRL; SC CURCANUL DE AUR SRL ; SC PEDRO TOUR SRL si VICEX COM SRL, 

S.C. GEPEX SRL ,  S.C. VALHALLA INVEST SRL, S.C. BOULEVARD 18 SRL. 

 

5. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 

 Încheierea unor parteneriate cu ONG-uri specializate în vederea dezvoltării unor 

programe care să prevină abandonul şcolar în cadrul comunităţilor cu risc ridicat; 

 Folosirea experienţelor elevilor care au abandonat şcoala pentru combaterea extinderii 

fenomenului de abandon prin intermediul expunerii modului în care le-a fost afectată viaţa de părăsirea prematură a şcolii. 
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RAPORT SISTETIC DE ACTIVITATE  COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 
Învăţământul liceal şi profesional 

Anul şcolar: 2016-2017 
 

Responsabil COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR, 

Prof. Tania RADU 

1. Componenţa comisiei:  

 

PREŞEDINTE:     Prof. Iulia CORLADE - director 

RESPONSABIL:  Prof. Tania RADU 

SECRETAR:         Prof. Luciana ŞULEA 

MEMBRI:             

Prof. Liliana SPATARU, responsabil pentru clasele a IX-a – a X-a 

Prof. Ciprian DURAC, responsabil pentru clasele a XI-a – a XII-a 

Prof. Eugenia NEGREA, responsabil pentru învăţământul postliceal     

Prof. Mihăiţă GARGALIE, responsabil pentru învăţământul profesional anul I 

Prof. Marius DRAGOMIR, responsabil pentru învăţământul profesional anul II 

Prof. Tania RADU, responsabil pentru învăţământul profesional anul III 

Prof. Maria DOBOŞ, responsabil pentru învăţământul seral şi ADS 

Prof. Marieta BALAN, responsabil pentru învăţământul primar 
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Prof. Monica GHEORGHIU, responsabil pentru învăţământul preşcolar. 

 

2. Activităţi şcolare:  

 

 Întocmirea planificărilor anuale / semestriale  

Toţi profesorii diriginţi au întocmit planificările anuale şi semestriale. La mapa diriginţilor aceste planificări se află în format letric verificate, 

aprobate şi înregistrate, iar la dosarul comisiei planificările se află în format electronic. 

 Elaborarea documentelor specifice ComisieiDiriginţilor 

Au fost elaborarte, analizate şi aprobate la nivelul comisiei, respectiv la nivelul conducerii şcolii următoarele materiale şi documente de analiză şi 

manageriale: 

- Raportul sintetic privind activitatea Comisiei diriginţilor în anul şcolar 2015-2016. 

- Planul managerial al Comisiei diriginţilor pentru anul şcolar 2016-2017 

- Programul de activitate al Comisiei diriginţilor pentru anul şcolar 2016-2017 

- Componenţa nominală a Comisiei diriginţilor pentru anul şcolar 2016-2017 

- Orarul activităţilor de consiliere şi orientare al elevilor şi al părinţilor elevilor 

- Analiza SWOT la nivelul Comisiei diriginţilor 

- Atribuţiile membrilor Comisiei diriginţilor 

- Atribuţiile profesorilor diriginţi ca membri ai Comisiei metodice a diriginţilor 

- Structura Portofoliului profesorului diriginte 

- Caietul dirigintelui (autori: director adjunct prof. Iulia Corlade; responsabil comisia diriginţilor prof. dr. Mitică Manea) 

- Analiza SWOT a Comisiei metodice a diriginţilor 

- Codul etic al profesorului diriginte 

- Portofoliul Comisiei metodice a diriginţilor 

 Elaborarea documentelor din Mapa dirigintelui 

- Stilurile de învăţare ale elevilor din clasele a IX-a 

- Instrumentele soft pentru înregistrarea rezultatelor evaluărilor elevilor 

- Instrumentele soft pentru înregistrarea progresului elevilor 

- Fişele psihopedagogice ale elevilor din clasele a IX-a 

- Set de teste psiho-pedagogice pentru elevi. 

- Scenariu lectorat cu părinţii - ADEVĂR SAU PROVOCARE 

- Scenariu lectorat cu părinţii - MESERIA DE PĂRINTE 

- Scenariu lectorat cu părinţii - PUN PARIU CĂ PĂRINŢII MEI ŞTIU 

- Bibliografie utilă pentru profesorii diriginţi. 

 Desfăşurarea şedinţelor comisiei 

           Semestrul I - 30.01.2017 Comisia Diriginţilor a avut ca teme de discuţie: 

1. Violenta in scoală- materiale prezentate de consilierul şcolar prof. Gabriela Balan si Tania Radu; 

2. Diseminare proiect internaţional – Popescu Mariana, Dragomir Marius; 
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3. Prezentare proiect „Olimpiada Deşeurilor” – Radu Tania; 

4. Diseminare GHID – Şcoala Altfel – Mihaela Stoean. 

Semestrul al II-lea - 05.06.2017 Comisia Diriginţilor a avut ca teme de discuţie: 

1. Abandonul Şcolar – interpretare chestionare - Prof.: Gabriela Balan, Eduard Corlade; 

2. Abandonul şcolar in SUA –prof. Boboc Florinela; 

3. Influenta sărăciei in abandonul şcolar – studiu european – Stoean Mihaela. 

Activităţi Şcolare pentru elevi 

1. Concursuri: 

Nivel local: Concursul şcolar “OLIMPIADA DESEURILOR” – Ediţia a II-a – coordonator prof. Tania Radu. Echipa câştigătoare 

clasa 10 P2, diriginte prof. Marius Dragomir. 

2. Proiecte internaţionale: 

- Experimentul lui Eratostene 

- ENO Tree Planting Day 

- Ziua Internaţională a Marii Negre 

- Dezvoltare Durabila 

3. Proiecte locale: 

- Banii si Cultura 

 

RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIUL ELEVILOR 
AN ŞCOLAR 2016-2017 

Profesor coordonator:  

Neacşu Mihaela 

 

 OBIECTIVE:  

 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.  

 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de 

traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.  

 Implicarea activa in educatia tinerilor si imbunătatirea procesului de invatamant.  

 Dezvoltarea parteneriatului şcoala-familie.  

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi culturalizare (ŞCOALA ALTFEL).  

 Motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor, proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural.  

 Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere si relaţionare.  

 

 Activităţi extraşcolare şi extracurriculare 
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 Consiliul Elevilor a desfăşurat următoarele activităţi pe parcursul anului şcolar 2016-2017: 

 

1. Monitorizarea desfasurii alegerilor pentru functia de elev reprezentant in cadrul Consiliului de administratie. 

SEPTEMBRIE 2016 - alegerea reprezentantului în Consiliul de Administraţie;  

În urma organizarii procesului electoral, a fost ales ca Reprezentant al Consiliului de Administraţie al şcolii eleva Carciga Roxana, clasa a XI-A. 

2. Monitorizarea desfasurarii alegerilor pentru functia de elev reprezentant in cadrul Consiliilor Scolare. 

SEPTEMBRIE 2016 - alegerea consiliului elevilor şi al preşedintelui acestora;  

Depunerea candidaturilor pe suport scris şi în format on-line, campania electorală, organizarea votării.       

3. OCTOMBRIE 2016 - “Ziua de Halloween”(concurs de măşti, costume, desene) 

Elevii au realizat desene şi măşti având ca temă Halloween-ul. Aceste lucrări au fost expuse în holul situat la intrarea în cancelaria liceului. 

4. NOIEMBRIE 2016 - Organizare “ Balul Bobocilor “ 

Pe 24 noiembrie 2016 a avut loc Balul Bobocilor Colegiului Tehnic Dumitru Mangeron, ocazie cu care elevii si-au desemnat cei mai frumosi colegi. 

În cadrul concursului de frumusete si inteligenta, juriul a desemnat-o pe Acornoie Mihaela drept Miss Mangeron, in vreme ce Iliescu Diana a fost 

desemnata Miss Boboc. 

La baieti, Mister Mangeron a fost desemnat Harabagiu Tamas, in vreme ce titlul de Mister Boboc a revenit lui Chitai Cosmin. 

Bologa Antonina si Ionică Alexandru au fost desemnati Miss si Mister Popularitate. 

 

 

5. DECEMBRIE 2016 - Concurs „Cea mai cool clasă de Crăciun” 

Lăsându-se ghidaţi de magia sărbătorilor, elevii au intrat în concurs prin a-şi decora clasele într-un mod cât mai original, surprinzând astfel spiritul plin 

de bunătate şi frumuseţe ce însoţeşte această perioadă. Sălile de clasă care au găzduit atâtea emoţii în timpul tezelor şi a lucrărilor de control au fost 

transformate în încăperi frumos ornamentate şi primitoare, în spiritul tradiţional al Sărbătorilor de Iarnă şi al Crăciunului. Acestea au fost împodobite cu 

brazi, instalaţii de Crăciun, decoraţiuni din hârtie creponată şi scena Naşterii Domnului. Uşile de la intrarea în clase şi ferestrele au fost personalizate cu 

diferite mesaje scrise cu spray sau cu coroniţe de brad şi accesorii.  

Criteriile de jurizare au fost: 

 Modul ingenios, atractiv de ornare al clasei; 

 Complexitatea tehnicilor alese în ornarea clasei; 

 Originalitatea ideilor şi a decorului; 

 Criteriul estetic – cu arată clasa, în ansamblu. 

La concurs au participat clase din ciclul IX-XII. Juriul a fost format din profesorii Radu Tania şi Durac Ciprian şi elevii Bîgea Ionuţ şi Toderaşc 

Mădălin. 

Clasamentul final al  concursului “Cea mai cool clasă de Craciun!” a fost: 

PREMIUL I - 10P2, ADSII, 10A 

PREMIUL II - ADSI, 9P1, 13S1 

PREMIUL III - 11A, 12A - 230P, 9P5 - 228P  

MENŢIUNE - 9B , 9C, 10P1  

PREMIUL CRĂCIUNULUI - 9A  
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PREMIUL SPECIAL - 10P4  

PREMIUL JURIULUI - 9P4  

PREMIUL SPECIAL AL CONSILIULUI ELEVILOR - 10P5. 

 

6. FEBRUARIE 2015 – „De dragobete iubeşte româneşte!” 

Sub sloganul ,,De Dragobete, iubeşte româneşte!”, în cadrul Colegiul Tehnic “Dumitru Mangeron” s-a organizat Concursul ,,Recunoaşte…”, 

care a dat startul Evenimentului ,,Dragobete – Ziua românească a iubirii”, ce se va desfăşura în perioada 24-27 februarie 2016.  

Evenimentul cuprinde următoarele activităţi: 

Concursul ,,Recunoaşte…” , în cadrul căruia 7 echipe formate din 3-4 elevi şi conduse de un profesor au intrat in competiţie pentru a recunoaşte 

melodii, filme, cupluri celebre şi citate sau fragmente literare specifice sărbătorii iubirii. De asemenea, fiecare echipă a primit, prin tragere la sorţi, 

numele unei zeiţe sau al unui zeu al iubirii, din alte culturi, pentru un pic de noroc. Concurenţii au fost recompensaţi pentru efortul depus, la finalul 

activităţii cu dulciuri sub formă de inimioare, ,,primite” de la Dragobete.  

Expoziţia ,,Scrisori celebre de dragoste” conţine scrisori celebre de dragoste, poezii şi alte materiale specifice sărbătorii. 

Concursul ,,Definiţia iubirii” este dedicat elevilor care doresc să-şi formuleze propria definiţie a iubirii pe un bilet, o foaie de hârtie sau carton. 

Acestea vor fi colectate în ,,Cufărul lui Eros”. Ce mai frumoasă definiţie va fi recompensată. 

Activitatea ,,Cel mai iubit român” se adresează elevilor care doresc să-şi exprime, anonim sau nu, gânduri de apreciere, de mulţumire sau de 

iubire, faţă de colegi/mentori/profesori, sub forma unor bileţele ce vor fi colectate în ,,Cufărul lui Cupidon”.  

Elevii şi profesorii câştigători desemnaţi au primit:  

-Titlul ,,Cel mai iubit român”,  

-Titlul ,,Dragobete”,  

-Titlul, Eros”.  

 

Coordonatorii acestui proiect au fost: informatician Codreanu Andreea, prof. Neacşu Mihaela, prof. Vornicu Ana Ioana. 

 

În cadrul CONSILIULUI ELEVILOR, am desfasurat impreuna cu elevii urmatoarele dezbateri, mese rotunde, activitati cu scop informativ, 

vizand formarea personalitatii elevilor pe multiple planuri : 

 “Statutul, obligatiile, responsabilitatile elevilor-consilieri” – prezentarea Regulamentului de Ordine Interioara al scolii; 

 “Consumul si abuzul de substante toxice – Consecintele toxicomaniei in plan individual si social” (campanie anti-drog); 

 “Alcoolul dauneaza grav sanatatii, mai mult decat un avertisment banal”- campanie anti-alcool;  

 “Un mediu curat, o viata mai buna”. 

Neîmpliniri:  

 Percepţia şcolii drept inatractivă pentru elevi.  

 Atragerea unui număr relativ mic de elevi în viaţa extraşcolară prin intermediul activităţilor din afara orelor de curs.  

 Insuficienta identificare a unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor.  

 Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor.  
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Ne propunem:  

 Implicarea în proiecte noi.  

 Activităţi de responsabilizare a elevilor şi părinţilor pentru reducerea absenteismului şi a abaterilor disciplinare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL SNAC 2017 
 

Responsabil comisie, 

Prof. STOEAN MIHAELA 

 

DOMENIUL 

ACTIVITATII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 
PARTENERI 

ACTIUNI/ ACTIVITATI 

CONCRETE 
TIMP/DURATA 

STRATEGII 

DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBTINUTE 

Proiect educational 

Invitatie la altruism: 

dăruim si câstigăm, 

Ediţa a II-a, 2016-

2017, inclus in CAEJ 

Bacău 2017 

Colegiul Tehnic 

Dumitru Mangeron, 

coord SNAC, prof. 

Stoean Mihaela  

 

 să sensibilizăm 

elevii fată de 

problemele 

semenilor în 

dificultate, elevii de 

la scolile sociale 

 să cultivăm 

sentimentul de 

întelegere, respect 

fată de oameni, 

indiferent de grupul 

din care fac parte 

Colegiul 

Tehnic 

Dumitru 

Mangeron 

Bacău 

Colegiul 

Grigore Antipa 

Şcoala 

Gimnazială 

Specială Maria 

Montessori 

Bacău 

Dă valoare timpului tău. 

Fii voluntar! 

Campania Săptămâna 

legumelor şi a fructelor 

donate 

Vine Moş Nicolae! 

Dăruieşte o carte! 

Concursul de desene 

Dincolo de cuvintele 

rostite 

Educaţia, punctul de 

noiembrie 2016- 

iunie 2017 

vizite la şcolile 

partenere 

donaţii de jucării, 

dulciuri, cărţi 

rechizite 

concurs de 

desene 

momente 

artistice 

amenajare de 

expoziţii 

-Unitatile scolare 

implicate prin 

rezultatele 

proiectului îsi 

dezvoltă abilitati de 

a coopera 

interinstituţiona 

-antrenarea copiilor 

în activitaţi sociale, 

voluntare şi 

dezvoltarea 

responsabilităţii în 

rezolvarea unor 
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 să organizăm 

activitaţi comune 

pentru 

constientizarea 

afectivitatii de grup 

ca suport al 

prieteniei 

 să realizăm 

activităţi de donaţii 

de jucării, dulciuri, 

pentru copiii cu 

dizabilităţi 

 

 plecare pentru un 

comportament responsabil 

şi pentru adaptarea unui 

stil de viaţă sănătos 

 

 probleme sociale 

minore 

-dialogul între 

copiii ce trăiesc în 

medii şi şcoli 

diferite 

-desfăşurarea unor 

acţiuni în scop 

umanitar 

-diseminarea 

concursului pe site-

ul liceului 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 
ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

                                                  Consilier educativ, 

                                                      prof. Stoean Mihaela 

 

I. DIAGNOZA ŞI PROGNOZA activităţilor educative:   

 

 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctel or slabe legate de 

traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.  

 Proiectarea de activităţii extracurriculare cu specific cultural.  

 Elaborarea de activităţi cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi 

oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediul familial dezorganizat sau mono-parental.  

 Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere şi relaţionare.  

 Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi schimburi de experienţă.  

 Formarea la elevi prin toate activităţile instructiv educative a unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate având ca scop şi obiectiv 

responsabilizarea elevilor.  

 Acţiuni pentru eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice.  

 Dobândirea sentimentului de respect, înţelegere faţă de familie, şcoală, societate, oameni, indiferent de poziţia socială, credinţă, etnie, etc.  

 Valorificarea educativă a manifestărilor organizate de şcoală.  

 Contribuţia la educaţia artistică, moral - civică a elevilor.  

 Respectarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale.  
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 Realizarea unor activităţi care înfrumuseţează viaţa şi împiedică antrenarea elevilor în acte antisociale.  

 Contribuţia la promovarea culturii (să exprime prin comportament mândria identităţii naţionale).  

 Folosirea eficientă a capacităţilor de proiectare, execuţie, evaluare, colaborare în muncă.  

 Petrecerea în mod plăcut a timpului liber (sport, bibliotecă, calculator).  

 Să se implice responsabil în activităţii de protecţie a mediului (să manifeste în comportament , atitudine de respect faţă de mediu).  

 

PUNCTE TARI 

 existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, comunicată de către inspectorul şcolar educativ la 

începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia 

dintre unităţile de învăţământ; 

  realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: Planul managerial al  comisiei metodice a diriginţilor 

Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

 s-au constituit comisia educativă, s-a elaborat programul  de activitate ale acesteia, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi 

modul în care se face evaluarea/feed-back-ul; 

  folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui; 

 s-au identificat priorităţile activităţii educative, funcţie de specificul şcolii  

 relaţia buna dintre  diriginţilor şi majoritatea elevilor; 

  implicarea în concursuri şcolare; 

 asigurarea cu manuale si rechizite gratuite; 

 perfecţionarea constanta a întregului personal; 

 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative; 

 diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

PUNCTE SLABE  

 slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor; 

 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare ; 

 existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui 

fenomen; 

OPORTUNITAŢI: 

 vizionarea unor spectacole de teatru, etc. 

 organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse. 

AMENINŢĂRI: 

  existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 

  influenţa „grupului” de elevi; 

   elevi cu probleme de comportament. 
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II. COMISIA DIRIGINŢILOR    

 

1.  OBIECTIVE URMĂRITE 

a. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 

b. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculară şi extracurriculară în proiectarea activităţii educative. 

c. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare. 

d. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării. 

e. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de 

abandon şcolar,absenteism şi analfabetism 

f. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact. 

 

2 ACTIVITATEA DE PROIECTARE  ŞI  PLANIFICARE  

Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în: 

1. Întocmirea Planului managerial al activităţii educative şi a Planului de acţiune  privind implementarea strategiei dezvoltării activităţii 

educative şcolare şi extraşcolare pe anul şcolar 2016- 2017; 

2. Programul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare cuprinzând termene şi responsabilităţi; 

3. Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

4. Planificarea şedinţelor Comisiei metodice a diriginţilor: lecţii demonstrative, referate informări de specialitate; 

 

   3.  PROMOVARE 

 S-au actualizat punctele de informare din unitate ; 

 S-au popularizat  aspecte din munca elevilor în cadrul expoziţiilor de toamnă şi iarnă, organizate în şcoală din octombrie până în ianuarie. 

 

4. ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR 

 În anul şcolar 2016-2017, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii 

şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

 Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului 

managerial al activităţii educative. 

 Instruirea prof. diriginţi cu privire la organizarea activităţilor educative şcolare si extraşcolare, întocmirea documentelor, realizarea fisei 

psihopedagogie a elevilor si a altor documente necesare dirigintelui. 

 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute au respectat  Programele de Consiliere şi 

Orientare şi particularităţile elevilor. 

 Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient 

 S-au desfăşurat şedinţele cu părinţii, pe clase, după un program stabilit, în care s-au  prelucrat regulamentele şcolare (cel general şi cel de 

ordine interioara)   

 S-au semnat contractele de parteneriat cu părinţii si diferite instituţii. 
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5. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

Nr. crt. Unitatea şcolară 
Denumire 

activitate 
Parteneri 

Nr. 

participanţi 
Responsabil 

1. C.T. „D. Mangeron” 
„Comori de suflet 

băcăuan” 

Finanţare- Consiliul 

Judeţean Bacău 

Partener- Asociaţia 

„C.T.D.M” - Bacău 

150 

Corlade Iulia 

Corlade Eduard 

Neacşu Mihaela 

Vornicu Ioana 

2.  

C.T. „D. Mangeron”+ 

Şcoala Gimnazială 

Maria Montessori 

Bacău 

,,Invitaţie la 

altruism: dăruim şi 

câştigăm” 

Şcoala Gimnazială Maria 

Montessori Bacău 

 

200 
Stoean Mihaela  

3.  C.T. „D. Mangeron 
,,Proiect STAY 

FREE” 
Asociaţia Valoare Plus 150 Stoean Mihaela 

4. C.T. „D. Mangeron 
,,Toamna 

bacoviană” 
ISJBacău 50 Stoean Mihaela 

5.  C. T. „D. Mangeron” 
Proiectul 

Eratostene 
Scoala „Ion Luca” Bacău 120 

Radu Tania 

 

6. C. T. „D. Mangeron” Balul Bobocilor Club Police 200 
Neacşu Mihaela 

Codreanu Andreea 

7. C. T. „D. Mangeron” 

Concurs „Cea mai 

Cool clasă de 

Crăciun” 

Cadrele didactice ale 

colegiului 
120 Neacşu Mihaela 

8. C. T. „D. Mangeron” 

Concurs „De 

dragobete iubeşte 

româneşte!” 

Cadrele didactice ale 

colegiului 
120 

Neacşu Mihaela 

Codreanu Andreea 

9. C. T. „D. Mangeron” 

Simpozion 

„Alimentaţia 

sănătoasă, încotro?” 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

200 

Corlade Eduard 

Aaniţei Paraschiva 

Pricop Vasilica 

Canelea Daniela 

Negrea Eugenia 

Neacşu Mihaela 

 

 „Toamna bacoviană”- ediţia a VI-a- 135 ani de la naştere, 19-24 septembrie 2016: lirica lui George Bacovia, dramatizare, crâmpei de exegeză 

dedicată poetului băcăuan; proiectul este realizat Consiliul Judeţean Bacău, Primăria Municipiului Bacău, Uniunea Scriitorilor din România 
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Filiala Bacău, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău; profesori coordonatori  Grigoraş 

Ionica, Spătaru Liliana, Popa Daniela, Stoean Mihaela din cadrul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău; clasele a VI-a,  a XI-a A,  

a XII-a B,  a XII-a A, a IX-a C. 

 „Utilizarea energiilor neconvenţionale”: asigurarea accesului la energia modernă sigură şi sustenabilă pentru toţi, luarea de măsuri urgente 

pentru combaterea schimbării climatice şi a efectelor acesteia; 23.09.2016, clasa XB, prof. Buşcă Lavinia 

 “Ozonul şi climatul – restabilite de o lume unită”, activitate cuprinsă în calendarul acţiunilor organizate cu prilejul celebrării Zilei 

Internaţionale pentru Protecţia Stratului de Ozon din data de 16 septembrie 2016; prof. coord.  Corlade Iulia, Nanu Valentin, Manea Mitică, 

Corlade Eduard, Stoean Mihaela, Dragomir Marius, Radu Tania, Gălbează Carmina, Neacşu Mihaela, Cosmescu Mihaela;  

 “În oraş fără maşină”, activitate cuprinsă în cadrul manifestărilor ce a  avut loc cu ocazia celei de a cinsprezecea ediţie a “Săptămânii Europene 

a Mobilităţii” sub deviza “Mobilitate inteligentă. Economie puternică”. Prof Manea Mitică ,prof. Stoean Mihaela, prof. Corlade Eduard, 22 sept 

2016, elevii clasei 11P1 au obţinut Premiul I, Premiul I, Premiul I, Menţiune;  

 “Ziua Internaţională a Mării Negre”, activitate cuprinsă în calendarul acţiunilor organizate cu prilejul celebrării Zilei Internaţionale pentru a 

Mării Negre din data de 31 octombrie 2016;  prof. coord. Gălbează Carmina Adriana, Stoean Mihaela, Carmen Cristea Lavinia Buscă, Mariana 

Popescu, Radu Tania, Pădure Mihaela;  

 PROIECTUL  EDUCATIV “STAY FREE” , organizat în parteneriat cu   Asociaţia Valoare Plus Bacău, 4 noiembrie 2016 . Acţiunea a fost 

organizată de Comisia Metodică a Diriginţilor din cadrul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău în parteneriat cu Asociaţia Valoare 

Plus Bacău. La acţiune au participat elevi de la clasele a XI-A şi a XII-a, aceştia fiind însoţiţi de profesorii diriginţi, iar moderatorul activităţilor 

a fost doamna Oxana Morari - Trainer Stay Free Project. Activitatea desfăşurată a avut ca obiectiv principal:   lupta împotriva traficului de fiinţe 

umane  protejarea tinerelor generaţii de pericolul transformării lor în produs. Prof.  coord. Stoean Mihaela, Apostu Nicoleta, Popa Alexandra,  

Gurămultă Mihai, Şulea Luciana, Radu Tania, Gălbează Carmina Adriana.  

 “Conceptul de dezvoltare durabilă. Impactul poluării asupra mediului înconjurător”,  19.09.2016, prof dirig. Cristea Carmen, clasa a XI -a 

B;  

 Eco urbanismul - oraşul sustenabil al viitorului!”, clasa 9P5, prof dirig Canelea Daniela, 23.09.2016 

 „Protejarea pădurilor. Combaterea deşertificării”, clasa 11P3, prof dirig. Radu Tania, 20.09.2016 

 „Egalitatea de gen în comunitatea noastră”, clasa a XII-a A, prof. dirig. Aaniţei Paraschiva, 21.09.2016 

 „Săptămâna Mondială  a Educaţiei”, - Educaţia prin film, 7-8 octombrie 2016, Universitatea Vasile Alecsandri Bacău, prof. coord. Soean 

Mihaela, Corlade Iulia,  Grigoraş Ionica, Neacşu Mihaela, clasele 11P3, 10B;  

 „Târgul de Universitaţi Internaţionale RIUF Iaşi, 4 octombrie 2016, elevii claselor a XII-a, prof. coord. Apostu Nicoleta, Stoica Daniela, 

Durac Ciprian, Dragomir Marius;  

 „Proiectul educaţional- Glorie eternă eroilor patriei şi onoare veteranilor de război”, prof. coord. Nanu Valentin, Medvedev Oana, 25 

octombrie 2016- Ziua Armatei Române, 1 Decembrie- Ziua Naţională  a României;  

 „Proiectul Educativ – Experimentul lui Eratostene, septembrie 2016, prof. coord. Radu Tania;  

 „Proiectul Educativ- ENO Tree Planting Day, septembrie 2016, prof. coord. Radu Tania, Stoean Mihaela, Manea Mitică, Cristea Carmen, 

Poescu Mariana, Pădure Mihaela, clase 9P4, 10P4, 11A, 11P1, 11P3;  

 „Educaţia ne îmbogăţeşte”, prof coord Spătaru Liliana,  Neacşu Mihaela, Corlade Eduard,  22 sepr 2016;  

 „Săpamâna Internaţională  a Educaţiei Globale”, 14-18 noiembrie 2016; prof coord. Grigoraş Ionica, Manea Mitică, Spătaru Liliana, Nanu 

Valentin;  

https://www.facebook.com/morarioxana
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 Vizionare piesă de teatru – „Prenumele”, 26 oct 2016, Teatrul Municipal Bacovia, clasele 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 11A, 12A, 12C, 9P4, 9P5, 

10P2, 10P5, 11P3, Coord Dragomir Marius;  

 „Invitaţie la altruism: dăruim şi câştigâm- Ediţia a II-a, 6 decembrie 2016, proiectul in cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, 

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Maria Montessori Bacău, prof. coord. Stoean Mihaela, Manea Mitică Dragomir Marius, Corlade Eduard, 

Radu Tania, Gălbează Carmina, Pădure Mihaela, Popescu Mariana, Şulea Luciana, Vornicu Ioana, Spătaru Liliana, Cristea Carmen, Buşcă 

Lavinia, Timofte Iolanda, Canelea Daniela, Negrea Eugenia, Bîrgu Maria; 

 Proiectul „Siguranţa alimentară în contextul securităţii globale”, din cadrul programului Internaţional „Săptămâna Educaţiei Globale” 2016, 

ediţia a XVIII-a, 18.11.2016, prof. Grigoras Ionica,  în parteneriat cu Direcţia Sanitar-Veterinară şi cu „Apicola” Bacău. 

 Crearea/utilizarea Soft-ului Educaţional (fişe de evaluare iniţială/Power Point), în cadrul proiectului „Evaluarea în învăţământul 

preuniversitar. Evaluarea iniţială: Observarea şi cunoaşterea preşcolarului/şcolarului”, prof. Grigoras Ionica organizat de Esenţial Proiect 

Educaţional, 11.11.2016.  

 Proiectul educaţional- Glorie eternă eroilor patriei şi onoare veteranilor de război, Nanu Valentin, Medvedev Oana 1 Decembrie- Ziua 

Naţională  a României;  

    Proiectul Dăruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun!, Campania Şcoala care dăruieşte, organizat de ECDL România, prof. Aaniţei 

Paraschiva, ş.a. 

 Grigoraş Ionica: Parteneriat cu revista educaţională de specialitate „Esenţial în educaţie”, Editura Esenţial Media, Piteşti. 

 Grigoraş Ionica:  Acord de parteneriat nr. 4130/07.11.2016, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, din Beclean, BN, în cadrul proiectului: „Prietenii 

lecturii” 
 Grigoraş Ionica:  Acord de parteneriat nr. 4129/07.11.2016, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, din Beclean, BN, în cadrul proiectului: „Ia 

atitudine!” 

 Proiectul judeţean în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară „Invitaţie la altruism: dăruim şi câştigăm”, proiect aprobat în 

Calendarul Activitaţilor Extraşcolare Judeţene 2017,  ediţia a II-a, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială Maria Montessori,  Bacău, 

coord. prof. Stoean Mihaela, 

 Colinde de Craciun – Popa Alexandra 

 Balul Bobocilor- Neacşu Mihaela, Vornicu Ioana, Popa Alexandra ş.a.,  

 Ziua europeană a limbilor - Spataru Liliana, Apostu Nicoleta 

 Vizita la Direcţia de sănătate publică- Spataru Liliana 

 Adolescenţă fără violenta! Viaţa are gust şi fără droguri, Gruparea de Jandarmi Bacău, prof. coord. Şulea Luciana, Timofte Iolanda 

 ,,Repere istorice ale poporului român” (vizionarea şi comentarea unor filme artistice şi documentare,  participare activităţi dedicate zilei de: 

25 octombrie, 1 decembrie „Ziua României”, 24 ianuarie 2017, organizator Proiect educaţional „Glorie eternă eroilor patriei, cinste şi onoare 

veteranilor de război”,  activităţi cu reprezentanţii jandarmeriei  din cadrul Grupării de jandarmi mobilă „Alexandru cel Bun”   Bacău;     

A.N.V.R.-filiala ,,G-ral Eremia Grigorescu” Bacău; prof. Nanu Valentin 

 Pr.local-,,24 ianuarie 1859-Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca’’,  prof. Nanu Valentin 

 PROIECT  EDUCATIONAL ,,1 Decembrie Ziua Naţională a României” la Şcoala Gimnazială ,,Ion Luca”. 

 A efectuat vizite tematice şi a participat cu elevii la expoziţii de la Vivariu, Muzeul ,,Ion Borcea”, Tribunalul Bacău, Târgul de locuri de 

muncă organizat la Muzeul ,,Ion Antonescu”, prof. Leibu Angela.                             
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6. COMITETUL DE PĂRINŢI 

În luna octombrie 2015 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 

2016-2017 şi elaborării unui regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea 

părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit in vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin 

intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ. 

 

7. PLAN DE MĂSURI. 

Planurile de activitate pentru anul şcolar următor vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor 

slabe si prevenirea eventualelor probleme care pot apărea. 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

1. 

Pregătirea 

elevilor la 

nivelul 

standardelor de 

calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice la 

nevoile educaţionale ale elevilor si 

imbinarea activitatilor curriculare cu 

cele extracurriculare 

Cadre 

didactice 

 

Permanent 

Implicarea mai activă a familiei în 

viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 
Permanent 

Îndrumarea şi controlul activităţii 

didactice si al activitatilor extrascolare 

Conducerea. 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

graficului 

2. 

Îmbunătăţirea 

stării 

disciplinare a 

elevilor. 

Intensificarea acţiunilor educative 

privind prevenirea violentei in scoala 

Responsabil cu 

Activitatea 

educativă 

Responsabil 

Comisia pentru 

combaterea 

violenţei 

Conform 

plan de 

activitate 

Colaborarea cu Poliţia de Proximitate 

şi cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil cu 

activitatea 

educativă 

Conform 

Protocol de 

colaborare 



 131 

Informarea şi implicarea mai activă a 

familiei în prevenirea abaterilor 

disciplinare a elevilor. 

Comisia 

diriginţilor 

Psiholog şcolar 

Permanent 

Monitorizarea stării disciplinare şi 

aplicarea sancţiunilor conform 

regulamentului. 

Comisia 

diriginţilor 

Psiholog şcolar 

Când este 

cazul 

3. 

Diversificarea 

strategiilor 

didactice 

Perfecţionarea cadrelor didactice prin 

cursuri pentru utilizarea tehnologiilor 

didactice moderne şi a învăţării 

centrate pe elev. 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

Conform 

ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de catedre 

precum lecţii deschise, interasistenţe 

etc. 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

plan 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 
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COMISIA DE MONITORIZARE A ABSENTELOR 
Structura: Scoala Gimnaziala “Ion Luca” Bacau 

Anul scolar: 2016-2017 

Responsabil comisiei : 

           Prof. SACIC MIHAELA 

ARGUMENT 

 

Absenteismul scolar este un fenomen ce echivaleaza cu o demisie – demisia de activitatea scolara – prefigurand abandonul scolar. Abandonul 

poate fi asociat si cu violenta, furtul, consumul de substante etc. Absentele de la ore sunt un semnal de alarma sau un strigat inconstient de ajutor al unui 

copil/adolescent care se simte singur. Absenteismul este o conduita determinata de insatisfactiile legate de activitatea scolara – care conduc la scaderea 

stimei de sine sau la pierderea locului in grupul - clasa, de indiferenta parintilor fata de preocuparile si anturajul copilului/adolescentului dar si a 

comunitatii, nepasatoare la prezenta elevilor in locuri publice la un moment din zi, cand cei mai multi elevi sunt la scoala. 

Comisia de monitorizare a absentelor a fost conceputa avand in vedere: 

 Legea Învăţământului nr. 84/1995 cu modificările ulterioare; 

 Statutul personalului didactic nr. 128/1997 cu modificările ulterioare; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 4925/08.09.2005, 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

 Propunerile cadrelor didactice,  parintilor si elevilor. 

 

SCOPUL COMISIEI 

 Completarea  Regulamentului de ordine interioara a Colegiului Tehnic  “D.Mangeron”,Scoala « Ion Luca »Bacau ;  
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 Analizarea cauzelor absenteismului in scoala si reducerea, pe cat posibil, a acestui fenomen ;   

 Dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor adecvate cerintelor scolare in cazul elevilor cu risc de abandon scolar; 

 Dezvoltarea interesului pentru educatie si evitarea abandonului scolar. 

 

OBIECTIVELE COMISIEI 

 Identificarea elevilor cu absenteism scolar si risc de abandon; 

 Identificarea cauzelor care favorizeaza absenteismul scolar; 

 dezvoltarea la elevi a constiintei de sine si a atitudinilor pozitive fata de propria persoana si fata de scoala; 

 dezvoltarea abilitatilor de intercunoastere, relationare, comunicare interpersonala si de management al invatarii; 

 optimizarea relatiei elev – parinte, parinte – scoala, elev – profesor;  

 prevenirea si diminuarea esecului scolar prin stimularea interesului pentru educatie, pentru autocunoastere si valorizare personala, prin stabilirea 

unor obiective de viata realiste, de catre elev-parinte. 

 

GRUP TINTA: 

 elevii de  gimnaziu care corespund criteriilor prezentate 

 Se realizeaza consiliere individuala programata o sedinta pe saptamana/elev si consiliere de grup, o activitate/luna (max: 12 elevi/ grup). 

INDATORIRILE CADRELOR DIDACTICE : 

 

 sa presteze în medie 8 ore de muncă pe zi (ore de curs, pregătirea acestora, corectarea etc.) în şcoală şi în afara acesteia; 

 sa nu întârzie la ore,  

 sa se încadreze în timpul acordat orelor de curs şi pauzelor; 

 să respecte programul de lucru 

 să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu 

 

Cererile de învoire vor fi făcute în scris, înainte de ziua solicitată, ele urmând a fi aprobate întâi de responsabilul de compartiment şi apoi de 

conducerea unităţii. Absenţa de la serviciu fără cerere de învoire aprobată, se consideră absenţă nemotivată. 

Orice absenta nemotivata este considerata abatere disciplinara şi atrage dupa sine aplicarea sancţiunilor corespunzătoare, potrivit legii 

contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern 

În caz de concediu medical, va anunţa unitatea din prima zi privind perioada de concediu, urmând ca până la data de 30 ale lunii să aducă 

certificatul medical. 

 

Sanctiunile disciplinare care se pot aplica  in raport cu gravitatea abaterilor sunt: 

1. Observatie scrisa; 

2. Avertisment; 

3. Diminuarea salariului de baza cu pana la 15%, pe o perioada de 1-6 luni; 
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In unitatile invatamantului preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre director sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor 

Consiliului de administratie sau ai Consiliului profesoral. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. 

Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris, audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute 

de acesta, in apararea sa. 

Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia 

sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel 

putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. 

 

Reguli privind monitorizarea absentelor : 

1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor, prin participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în 

programul fiecărei şcoli; 

2. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către cadrele didactice care consemnează în catalog absenţele; 

3. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate 

motivate. 

4. Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 

 adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, sau de medicul de familie; 

 adeverinţă sau certificat medical, eliberat de unitatea spitalicească, în cazul în care   elevul a fost internat în spital; Elevii care absentează din 

motive de sănătate, vor depune la Cabinetul medical adeverinţele medicale în termen de 5 zile de la reluarea activităţii, pentru a fi înregistrate şi 

vizate de medicul şcolii. 

 Cererea scrisă a părinţilor/tutorelui pentru situaţii familiale deosebite (fără a depăşi 4 zile pe anul scolar in curs) aprobată de directorul unităţii 

de învăţământ. 

 Motivarea absenţelor se face de către diriginţi în ziua prezentării actelor justificative sau după consultarea părinţilor (susţinătorilor legali). 

Toate adeverinţele trebuie să aibă viza cabinetului medical şcolar. 

5. Elevii de la învăţământul de zi cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de 

îndrumarea şcolii; scutirea se acordă la cerere, de directorul unităţii, pe baza actelor doveditoare.     

6. La sfârşitul fiecărui semestru, dirigintele convoacă Consiliul profesorilor clasei, pentru stabilirea notei la purtare a elevilor în funcţie de 

comportarea generală în şcoală şi în afara acesteia; notele la purtare mai mici de 7  se discută şi se aprobă atât de acest consiliu cât şi de director; 

decizia şi motivarea fiecărei note mai mici de 7  sunt aduse la cunoştinţa Consiliului profesoral de către diriginte prin raport scris. 

7. Sunt declarati repetenţi elevii care absenteaza motivat peste 120 de zile şcolare 

   

 Sanctiuni  aplicate  elevilor cu absenteism ridicat 
        Elevii care inregistreaza un numar mare de absente vor fi sanctionati in  functie de numarul acestora : 

1. Observatia individuala; 

2. Mustrarea in fata clasei si/sau in fata consiliului profesoral; 

3. Mustrarea scrisa; 

4. Retragerea bursei 
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5. Preavizul de exmatriculare; 

6. Exmatricularea. 

Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt cominicate, in scris parintilor/reprezentantului  

Sancţiuni: 

 La o întârziere, avertizarea elevilor; ( Se considera intarziere intrarea elevului la ora, dupa profesor in intervalul 0-15 minute de la 

inceperea orei de curs. La o intarziere mai mare de 15 minute se considera absenta nemotivata). 

 La 5 întârzieri, elevii primesc absenta nemotivata; 

 La 5 absenţe nemotivate, 4 ore de muncă în folosul şcolii; 

 Scoala de arte si meserii – la 25 de absente nemotivate pe semestru, din totalul orelor de studiu, va fi scazuta nota la purtare cu un punct; 

 La 40 absenţe nemotivate, dirigintele înştiinţează părinţii în scris în vederea eliminării pe o perioadă de 3-5 zile. 

       

 

 

 
 

COMISIA DE MONITORIZARE A ABSENTELOR 
C. T. „DUMITRU MANGERON” Bacău 

Anul şcolar: 2016-2017 

 

Responsabil comisiei: 

           Prof. BORTOŞ LARISA 
                                              

Situatia absentelor la invatamantul liceal zi si seral si profesional, pe parcursul anului scolar 2016-2017 

 

 

CLASA 
TOTAL 

ABSENTE 

ABSENTE 

NEMOTIVATE 

NUMAR DE 

ELEVI 

INSCRISI  

TOTAL 

ABSENTE/ELEV 

9A 1201 437 22 55 

9B 968 411 20 49 

9C 4872 2899 20 243 

10A 2988 2229 25                  120 

10B 3119 2291 26 120 

11A 1247 644 17 73 
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11B 1514 303 18 84 

12A 706 414 17 41 

12B 717 315 14 51 

12C 1466 1026 14 104 

12D 1537 1154 19 80 

9P1 1253 525 28 45 

9P2 714              315 28 26 

9P3      3889            2980 26                  150 

9P4 3620 2745 28                 130 

9P5 2017 1106 28 72 

10P1       2370 1943 26 92 

10P2 10 77 415 24 49 

10P3 2496 1557 20 125 

10P4 884 425 19 46 

10P5 1436 961 22 65 

11P1 672 543 27 25 

11P2 746               494 20 37 

11P3 412 248 22 18 

11S1 558 163 37 15 

11S2 366 22 37 9 

12S1 1623 964 26 62 

12S2 366 344 19 19 

13S1 344 55 15 23 

13S2 236 216 12 20 

 

Am evidentiat pe fiecare nivel de studiu, cu rosu clasele  care au avut cel mai mic numar de absente per elev.Calculul a fost facut , raportat la 

numarul de elevi inscrisi la inceput de an scolar. Cu siguranta numarul real al  absentelor per elev, la clasele la care s-a micsorat colectivul (cu 

preponderenta la cursurile seral, prin abandon sau retragere), este mai mic decat cel evidentiat in tabel. La majoritatea claselor insa, numarul absentelor 

pe intreg anul reprezinta o dublare a absentelor acumulate pe parcusul primului semestru. 
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RAPORT DE ACTIVITATE COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
Anul şcolar: 2016/2017  

Lucrător desemnat SSM/Secretar CSSM, 

   Prof. dr. Mitică MANEA 
 

1. COMPONENŢA COMISIEI 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele 

 

 

Funcţia 

 

 

1. Corlade Ecaterina Iulia Preşedinte 

2. Manea Mitică Lucrător desemnat/secretar comitet 

3. Gălbează Carmina  Reprezentant al conducerii şcolii 

4. Corlade Eduard Reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice 

5. Blaga Radu  Reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice 

6. Moise Ioan Reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice 

7. Anuţi Mihaela Rita Membru stabilit de conducere 

 

2. ACTIVITĂŢI SPECIFICE  
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a. Activităţi manageriale 

 

1. Elaborarea Planului de măsuri pe linie de SSM pentru anul şcolar 2016-2017 

2. Elaborarea Regulamentului propriu de funcţionare al CSSM din cadrul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău 

3. Elaborarea Tematicii instruirii lucrătorilor din cadrul „Colegiului Tehnic” Dumitru Mangeron din Bacău 

4. Emiterea Deciziei CSSM privind periodicitatea, durata şi responsabilităţile referitoare la instruirea lucrătorilor din cadrul Colegiului Tehnic 

“Dumitru Mangeron” Bacău 

5. Elaborarea, redactarea, aprobarea şi implementarea a 14 Instrucţiunii proprii SSM specifice locului de muncă pentru lucrătorii din cadrul 

Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău 

6. Elaborarea, redactarea, aprobarea şi implementarea a 10 Fişe de evaluare a locului de muncă privind Evaluarea riscurilor de accidentare şi 

îmbolnăvire profesională a lucrătorilor  din cadrul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău 

7. Efectuarea a celor două instruiri periodice ale lucrătorilor conform cu legislaţia în vigoare (luna septembrie 2016 si luna martie 2017). 

8. Testarea SSM a  lucrătorilor Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău. 

 

 

b. Şedinţe al CSSM 

 

I. Organizarea şi desfăşurarea şedinţei de lucru semestriale a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă din cadrul Colegiului Tehnic “Dumitru 

Mangeron” Bacău, şedinţă la care au fost convocaţi şi la care au participat membrii CSSM. (04.10.2016, ora 14.00) cu următoarea Ordine de zi: 

1. Reorganizarea C.S.S.M. al Colegiului Tehnic “Dumitru Mangeron” Bacău        

2. Stabilirea responsabilităţilor de bază ale membrilor C.S.S.M. 

3. Prezentarea, analizarea şi aprobarea Raportului privind activitatea de SSM la nivelul Colegiului Tehnic “Dumitru Mangeron” Bacău în anul 

şcolar 2015-2016.       

4. Emiterea unei decizii a C.S.S.M. privind perioada, durata şi responsabilităţile referitoare la instruirea lucrătorilor din cadrul Colegiului Tehnic 

“Dumitru Mangeron” Bacău.        

5. Prezentarea, analizarea şi aprobarea Planului de măsuri al C.S.S.M. pentru anul şcolar 2016- 2017. 

6. Stabilirea priorităţilor şi responsabilităţilor privind activitatea de SSM la nivelul Colegiului Tehnic “Dumitru Mangeron” Bacău în anul şcolar 

2016-2017. 

 

II. Organizarea şi desfăşurarea şedinţei de lucru semestriale a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă din cadrul Colegiului Tehnic “Dumitru 

Mangeron” Bacău, şedinţă la care au fost convocaţi şi la care au participat membrii CSSM. (19.01.2017, ora 14.00) cu următoarea Ordine de zi: 

1. Analizarea şi validarea factorilor de risc la locurile de muncă din cadrul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău. 

2. Aprobarea de către CSSM  a Instrucţiunilor proprii de SSM specifice locurilor de muncă şi activităţilor desfăşurate de lucrătorii din cadrul 

Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău. 

3. Analizarea realizării măsurilor din Planul de măsuri al C.S.S.M. pentru anul şcolar 2016- 2017. 
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4. Stabilirea priorităţilor şi responsabilităţilor privind activitatea de SSM la nivelul Colegiului Tehnic “Dumitru Mangeron” Bacău în semestrul al 

II-lea al anului şcolar 2016-2017. 

 

c. Activităţi realizate de CSSM 

 

1. Revizuirea identificării  factorilor de risc la locurile de muncă din cadrul şcolii şi transmiterea lor lucrătorilor pentru  însuşirea şi pentru 

prevenirea acestora.                                                    

2. Elaborarea şi aprobarea Instrucţiunilor proprii de SSM specifice locurilor de muncă în conformitate cu factorii de risc identificaţi. 

3. Afişarea la loc vizibil a  Instrucţiunilor proprii de SSM specifice locurilor de muncă pentru toate activităţile şi echipamentele tehnice. 

4. Modificarea/Completarea Tematicii de instruire a lucrătorilor (cod TIL SSM 00) în conformitate cu factorii de risc identificaţi, respectiv cu noile 

instrucţiuni proprii SSM specifice locurilor de muncă. 

5. Elaborarea unui Ghid privind Acordarea primului ajutor şi distribuirea tuturor profesorilor diriginţi.  

6. Realizarea semestrială a unui instructaj al elevilor (prin reprezentanţi) privind tehnicile de acordare a primului ajutor. 

7. Procurarea/Realizarea şi montarea de plăci avertizoare de prevenire şi interdicţie la locurile de muncă cu pericol de accidentare sau indicarea 

unor măsuri ce trebuiesc luate în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă. 

8. Supravegherea stării de sănătate a angajaţilor.     

9. Asigurarea efectuării examenului medical la angajarea în muncă şi efectuarea controlul medical periodic a lucrătorilor în conformitate cu 

legislaţia în vigoare.  

10. Asigurarea de materiale igienico-sanitare. 

Dotarea punctelor de prim ajutor cu cele necesare conform legislaţiei (Ordinul 427/2002 al M.S.F.) şi complectarea acestora. 

11. Verificarea încadrării noxelor in limitele admise acolo unde a fost  cazul. 

12. Inventarierea existentei şi integrităţii dispozitivelor de protecţia riscurilor din atelierele de instruire practică, laboratoarele şi cabinetele 

tehnologice. 

13. Verificarea respectării ergonomiei muncii în  atelierele de instruire practică, laboratoarele şi cabinetele tehnologice. 

14. Verificarea instalaţiilor electrice şi a prizelor de pământ acolo unde a fost cazul.      

15. Realizarea cerinţelor minime de semnalizare de securitate şi sănătate în muncă în concordanţă cu HG 971/2006. 

16. Instruirea lucrătorilor cu privire la acordarea primului ajutor şi evacuarea lucrătorilor. 

17. Realizarea instructajului de securitate si sănătate în muncă a tuturor elevilor. 

18. Urmărirea modului în care se respectă normele şi legislaţia de securitate şi sănătate în muncă. 

19. Achiziţionarea unui soft educaţional de educaţie rutieră pentru învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial şi utilizarea acestuia la activităţile de 

Orientare şi consiliere pentru instruirea elevilor. 

20. Asigurarea necesarului de echipament de lucru şi de protecţie pentru toţi lucrătorii din unitatea şcolară care necesită acest lucru. 

 

d. Activităţi extraşcolare/extracurriculare derulate cu elevii: 

 

 Participarea la  Concursul National "O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea" – 6 elevi şi un 3 cadre didactice. 
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 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire colectivă a elevilor în domeniul SSM „Tehnici privind acordarea primului ajutor” – 

27.10.2016 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire colectivă a elevilor în domeniul SSM „Reguli generale de igienă” 16 februarie 2017. 

 

3. CURSURI DE PERFECŢIONARE 

 

Lucrătorul desemnat (Manea Mitică) a urmat şi absolvit în cadrul Şcolii Comerciale şi Servicii din Bacău cursul de formare „Specialist în 

domeniul SSM” (perioada septembrie-octombrie 2016, 80 de ore) 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE LA COMISIA P.S.I. 
An şcolar 2016- 2017 

 
Responsabil : cadru tehnic P.S.I. – prof. Bîrgu Maria 

membrii comisiei: prof. Moise Nicolaie 

prof. Bot Cătălin 

prof. Şulea Luciana 

prof. Durac Ciprian 

 

          Întreg personalul Colegiului Tehnic „ Dumitru Mangeron” din Bacău a fost instruit în vederea comportamentului adoptat în cazul producerii unui 

incendiu. Instructajul a fost efectuat de către cadrul tehnic P.S.I., prof. Bîrgu Maria, pe durata de câte 2 ore în lunile septembrie 2016 şi martie 2017, 

finalizându-se cu semnarea fişei de instructaj conform temei instruite. 

- 29.09.2016: tema- comportamentul în caz de incendiu; legea 307/12.06.2006 

- 15.03.2017: tema- pregătire şi exerciţii de comportament în caz de incendii/ cutremure; OMIRA nr. 163/2007 

          În anul şcolar 2016-2017, luna septembrie, s-a întocmit şi prelucrat la toate clasele de către prof. Maria Bîrgu împreună cu membrii comisiei şi 

cu diriginţii un  material  care s-a prezentat elevilor în cadrul orelor de dirigenţie, finalizându-se cu semnarea unei fişe colective de instructaj. 

Materialul a cuprins măsuri luate în următoarele situaţii de urgenţă: 

             a. Hazarde hidrologice: 

             - inundaţiile şi efectele viiturilor torenţiale 
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             - măsuri ce trebuie luate 

             b. Cutremure de pământ: 

             - cum se formează 

             - efectele unui cutremur 

             - măsuri ce trebuie luate 

             c. Incendiile(naturale şi provocate): 

             - cauze 

             - riscuri 

             - măsuri ce trebuie luate 

          În cadrul orelor de dirigenţie,  

             - elevii au fost antrenaţi în discuţii 

             - au fost făcute dezbateri pe baza materialelor prezentate                

             - au fost analizate cauzele, măsurile de prevenire cât şi măsurile ce trebuiesc luate după incidente (s-au dat diferite exemple) 

           Graficul  activităţilor educative propuse în colaborare cu I.S.U. Bacău a fost afişat la gazeta şcolii. 

În data de 19.10.2016, între orele 10.45 – 11.10 s-a organizat şi desfăşurat un antrenament de alarmare, evacuare şi intervenţie în caz de 

incendiu. În cadrul acestei activităţi au fost reamintite 

elevilor normele  P.S.I., planurile de evacuare în caz de incendiu, după care s-a trecut la simularea unei situaţii de incendiu, timp în care elevii 

au evacuat locaţiile şcolii conform planului de evacuare şi în baza unui semnal sonor stabilit în prealabil în timpul instructajului. Într-un interval de 3 

minute s-a făcut evacuarea tuturor elevilor pe platoul din curtea şcolii. Aceştia au avut un comportament corespunzător cu instuctajul: 

                -au eliberat clădirile după schiţa planului de evacuare afişat la fiecare etaj; 

                -au păstrat ordinea, nefiind accidente. 

            Întreaga activitate a fost coordonată de directorii şcolii: prof. Iulia Corlade,prof. Carmina Gălbează, cadru tehnic P.S.I. prof. Maria 

Bîrgu împreună cu membrii comisiei şi cadrele didactice care îşi desfăşurau orele de curs. La această activitate au participat un număr de 

aproximativ 500 de elevi .    

            Zilnic profesorii de serviciu în şcoală împreună cu asistenta medicală a şcoalii, supraveghează buna desfăşurare a programului. 

            În luna mai 2017(o zi din perioada 15.05- 19.05), la pauza mare (orele 10,45- 11,10) avem programată simularea unei situaţii de incendiu, 

urmată de dezbaterea desfăşurării antrenamentului. 

 

Obiectivele urmărite: Dezvoltarea unei concepţii integrate de conştientizare a populaţiei în vederea cunoaşterii diferitelor tipuri de riscuri specifice, a 

măsurilor de prevenire a acestora, precum şi comportamentului adoptat în cazul producerii lor. 

În şcoală au avut loc mai multe controale din partea ISU Bacău privind apărarea împotriva incendiilor,fără să se fi constatat nereguli. 

 

Activităţi extracurriculare 

 

1. S-a organizat un colectiv cuprinzând 12 de elevi formând 3 echipe cu care se lucrează pentru pregătirea Concursului “CU VIAŢA MEA 

APĂR VIAŢA “ coordonaţi de prof. Maria Bîrgu şi prof. Movileanu Marius care va avea loc în perioada aprilie – mai 2017. 

Menţionez faptul că în anii trecuţi am obţinut de 2 ori Locul I + 2 Menţiune la faza locală şi Locul II + Locul III la faza judeţeană. 
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             2. Prof. Maria Birgu va pregăti un echipaj format din 6 elevi ai C.T.”D.Mangeron” Bacău care vor participa  în luna mai 2017 la 

CONCURSUL  PENTRU EDUCAŢIE SANATATE  ŞI  PRIM-AJUTOR  ”SANITARII  PRICEPUŢI”faza judeţeană,  editia 55. 

  Menţionez faptul că în anii trecuţi am obţinut de 2 ori Menţiune la faza judeţeană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA  PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE EUROPENE 
An şcolar 2016-2017 

Coordonator comisie, 

Prof. Popescu Mariana 

 
Comisia  pentru proiecte şi programe educaţionale europene a scris proectele Erasmus +: 

 S-a derulat Proiectul de parteneriat strategic „Using Profiling and Publishing for the upping of Scientific Approaches”  

 Proiect de mobilitate a profesorilor „Perspective europene” a obtinut 60 de puncte – nu a fost aprobat din motivul „fonduri insuficiente” 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI PAS 
ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

Responsabil comisie PAS 

Popescu Mariana 
 

Activitatea comisiei PAS pe parcursul al anului şcolar 2016-2017, s-a desfăşurat în contextul respectării legislaţiei şi reglementărilor in vigoare 

in domeniul asigurării calităţii in învăţământul preuniversitar. 
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Comisia PAS a fost constituită conform prevederilor legale cuprinse în decizia nr. 1322 / 01.09.2011 emisă de ISJ Bacau privind delegări de 

atribuţiuni şi HCA 2.09.2011. 

Comisia PAS a fost coordonată de  prof. Mihai Gurămultă – director adjunct, Responsabil:   prof. Mariana Popescu şi are ca membri: 

prof.  Lavinia - Elena Buşcă  

prof. Carmen - Elena Cristea 

prof. Gabriela Balan - consilier şcolar 

prof. Tania Radu 

ing. Jana Macarie - analist programator 

prof. Gianina Ghirvu - informatician 

Mihaela Popa - secretar  

Cătălin Creţu – reprezentantul autorităţii locale 

Viorica Bălan – reprezentantul părinţilorIng. Ghilasă  

Adrian – reprezentant agent economic 

Pentru îndeplinirea obiectivului, comisia PAS a desfăşurat următoarele activităţi: 

 

 A studiat  Planul Regional de Acţiune şi Planul Local de Acţiune  pentru a întocmi Planul operaţional al şcolii 

 Comisia a organizat şedunţe cu elevii, părinţii, agenţii economici parteneri, profesori şi ceilalţi angajaţi ai şcolii pentru colectarea punctelor 

tari şi punctelor slabe în vederea iîntocmirii analizei SWOT 

 În conlucrare cu: 

o Şefii de comisii metodice,  

o sefii de arii curriculare,  

o directori  

o secretariat,  

o contabilitate 

o consiliul elevilor 

 şi s-au mobilizat pentru colectare de date pentru întocmirea de situaţii statistice 

 Redactare parte scrisa 

 Întocmirea machete, Grafice 

 Responsabilul comisiei a participat la întrunirile organizate de ISJ pentru consiliere în vederea întocmirii PAS 

Activitatea acestei comisii s-a desfăşurat cu efortul membrior comisiei şi bunăvoinţa tuturor persoanelor implicate în viaţa şcolii. 

 
 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii 
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Anul şcolar: 2016-2017  

Responsabil comisie:  

Prof. I. Grigoraş 
 

Scopul comisiei: promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii incluzive.  

Componenţa comisiei: 

Preşedinte: Ecaterina Iulia Corlade - director 

Responsabil: Ionica Grigoraş - profesor 

Membri: Nicoleta Apostu - profesor 

  Ciprian Durac - profesor 

  Jana Gavriliu - profesor 

                        Tereza Palcău - profesor 

Preşedintele consiliului părinţilor şi Preşedintele consiliului elevilor şcolii                         

Obiectivele urmărite prin planul de acţiune: 

 Aplicarea principiului educaţiei incluzive. 

 Îmbunătăţirea educaţiei în ceea ce priveşte promovarea drepturilor omului, prevenirea şi combaterea discriminării: propunerea unor acţiuni 

specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii. 

 Colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în 

scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii. 

În anul şcolar 2016-2017, în Colegiul Tehnic „D. Mangeron”, la nivelul comisiei, nu au fost semnalate cazuri de discriminare/segregare.  

Activităţi concrete 

 Prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor şcolii incluzive; 

 Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii 

 Organizarea de activităţi aplicative / concursuri de prezentari power point, afişe,  postere pe tema drepturilor copilului, la nivelul clasei/şcolii: 

 Cultura şcolii. Arta şi diversitatea culturală: 21-28 martie - Săptămâna solidarităţii cu popoarele care luptă împotriva rasismului şi discriminării 

rasiale. 

 Educaţie democratică şi europeană în România. 5 mai – Ziua europeană de luptă împotriva discriminării persoanelor cu handicap. 

 Ziua egalitatii de sanse intre femei si barbati - 8 mai. 

 „Copiii – viitorul ţării!” - 1 Iunie 2017 - Ziua Internaţională a Copilului. 

 Întâlniri cu diriginţii, cu elevii şi cu părinţii, în cadrul orelor de consiliere, la cerere. 

 Participarea la proiecte locale, judeţene, naţionale şi internaţionale – cadrele didactice. 

 Workshop cu tema: „Cultivarea toleranţei la elevii noştri”:  

 prezentare referat: „Aplicarea principiului educaţiei incluzive prin exemple de bune practici: proiectul «Comori de suflet băcăuan, dincolo de timp 

şi spaţiu.»” – director prof. econ. Ecaterina Iulia Corlade;  

 prezentare referat: „Toleranţa, din perspectivă religioasă” - prof. Ciprian Durac; 
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 prezentare referat: „Educaţia interculturală prin participarea la proiecte educative” – prof. Nicoleta Apostu; 

 prezentare referat „Toleranţa şi orele de limba şi literatura română” - prof. Jana Gavriliu; 

 prezentare studiu: Analiza rezultatelor chestionarului „Suntem toleranţi?” – prof. I.Grigoraş. 

Puncte tari: 

- funcţionarea eficientă a serviciilor de consiliere, atât prin cabinetul de psihopedagogie, cât şi prin consilierea specifică, realizată de către diriginţi; 

- buna colaborare cu instituţiile şcolare şi cu ONG-uri sau asociaţii care au încheiat parteneriate şcolare; 

- iniţierea unor proiecte de activităţi extracurriculare şi de voluntariat care au implicat un mare număr de elev. 

Puncte slabe: 

- absenţa unui panou de afişaj pentru a reflecta activităţile comisiei. 

Oportunităţi: 

- existenţa unui climat tolerant, bazat pe responsabilitate şi respect în relaţia dintre elevi, cadrele didactice, personalul nedidactic, personalul auxiliar, 

părinţii elevilor şi membrii comunităţii locale implicaţi în activităţile şcolii; 

- recompensarea materială a elevilor cu merite deosebite, prin sistemul de burse. 

Ameninţări: 

- diminuarea numărului de activităţi care să implice un număr mare de elevi din cauza insuficienţei resurselor temporale şi materiale. 

Plan de îmbunătăţire: 

- aplicarea principiilor educaţiei incluive în toate activităţile proiectate la nivelul şcolii; 

- participarea unui număr cât mai mare de elevi la activităţile din planul de acţiune al comisiei. 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Comisia pentru realizarea revistelor şi publicaţiilor şcolare  
Anul şcolar: 2016-2017  

Responsabil comisie:  

Prof. I. Grigoraş 
Obiective urmărite: 

- structurarea conţinutului revistelor/publicaţiilor şcolare pentru cunoaşterea iniţiativelor / acţiunilor care definesc specificul şi personalitatea 

şcolii; 

- contribuţia revistelor şi a publicaţiilor la promovarea imaginii şcolii; 

- accentuarea dimensiunii europene a conţinutului revistelor/publicaţiilor şcolare; 

- transmiterea unui mesaj intercultural prin conţinutul revistelor/publicaţiilor şcolii. 

Coordonator: Ecaterina Iulia Corlade - director  

Responsabili: 

Paraschiva Aaniţei - revista ALIMETEA 

Mariana Popescu, Tania Radu - revista INTERdidacTIC 
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Ana-Ioana Vornicu - revista Conexiuni 

Mitică  Manea - revista Mecatronistul 

Alexandrina Chelaru - revista Matematica în sprijinul elevilor 

Ionica Grigoraş - revista Orizont 

Membri: - colectivele de redacţie 

Activităţi realizate: 

 apariţia, în format tipărit, a revistei „ALIMETEA”, coordonatori: prof. Paraschiva Aaniţei şi prof. Eduard Corlade. Revista are ţinută ştiinţifică şi 

corespunde intereselor cadrelor didactice de îmbunătăţire a calităţii actului pedagogic; 

 apariţia, în format tipărit, a revistei „INTERdidacTIC”, coordonatori: prof. Mariana Popescu şi prof. Tania Radu. Este o revistă a profesorilor din 

Asociaţia APELL, care promovează interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea în educaţie;  

 postere şi pliante pentru prezentarea ofertei şcolare; 

 materiale informative, afişate în locuri speciale, dedicate evenimentelor educaţionale realizate în şcoală sau în parteneriat cu diferite instituţii sau/şi 

cu O.N.G-uri; 

 postări pe site-ul şi pe pagina de Facebook a şcolii; 

 materiale elaborate în şcoală şi publicate pe site-uri dedicate proiectelor şi cursurilor de formare, pe pagini de facebook / pagini WIKI / pagina 

şcolii sau a cadrelor didactice, pe platforme educaţionale / canale You Tube etc. ce reflectă activitatea cadrelor didactice şi a elevilor. 

Puncte tari: 

 susţinerea apariţiei revistelor şcolare de către conducerea şcolii. 

Puncte slabe: 

 mobilizarea slabă a elevilor în colectivele redacţionale. 

Oportunităţi: 

 ofertele unor edituri vizând editarea şi tipărirea la costuri reduse a unor publicaţii şcolare. 

Ameninţări: 

 insuficienţa resurselor materiale şi temporale necesare pentru pregătirea revistelor şcolare. 

Măsuri de îmbunătăţire: 

 revigorarea revistelor care nu au apărut în acest an şcolar; 

 participarea revistelor/publicaţiilor şcolii la concursurile şcolare. 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL 

COMISIEI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
COLEGIUL TEHNIC „DUMITRU MANGERON”, BACĂU 

An şcolar 2016-2017 

Responsabil comisie, 

                                              Prof. Mihaela Cosmescu 
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Priorităţi: 

 Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii de învăţământ şi în zonele adiacente acesteia. 

 Analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ infracţiunilor. 

 Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire 

socială. 

 Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii. 

 Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor 

de violenţă/ infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali. 

 Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor de învăţământ. 

 

Activităţi derulate:  

 Realizarea unei baze de date cu elevii cu CES, cu părinţi plecaţi în străinătate, elevii proveniţi din familii dezorganizate –diriginţii claselor  

,consilier psihopedagog; 

 Întocmirea unei baze de date şi monitorizarea lunară a absenteismului – absenţe totale lunare, absenţe pe discipline, absenţe pe sexe;  

 Prelucrarea regulamentului de ordine interioară al şcolii tuturor elevilor şcolii şi prevederilor acestuia în cadrul lectoratelor cu părinţii – 

diriginţii claselor; 

 Consilierea permanentă a elevilor cu abateri comportamentale şi monitorizarea acestora – consilier psihopedagog, diriginţii claselor. 

 Colaborarea şcolii cu familiile elevilor cu potenţial violent, şi cu abateri   disciplinare – diriginţii claselor 

 

 Acord de colaborare ”Jandarmii –Alaturi de elevi ”  intre Gruparea de jandarmi mobilă Bacău din cadrul Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române si Colegiul Tehnic ”D.Mangeron” Bacău, in cadrul caruia s-au desfăşurat activităţi de prezentare a actelor normative 

cu aplicabilitate in domeniul ordinii publice, prevenirea delincvenţei juvenile ,consumul de droguri, faptele antisociale săvârşite de elevi sau 

împotriva lor ,absenteismul şcolar, precum şi cazuri concrete la modul în care elevii pot fi victime ale faptelor antisociale;   

 Ore de dirigenţie cu tematica adecvata legată de violenţă, consumul de droguri si alcool- diriginţii claselor   

 

 

ACTIVITATEA SERVICIULUI ADMINISTRATIVE pe anul şcolar 2016-2017 

 

- primirea inventarului şi starii claselor de la diriginţi 

- igienizarea spaţiilor de învăţământ şi cazare 

- aprovizionarea cu materiale de curăţenie şi reparaţii 
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- repararea mobilierului din şcoală 

- repararea avariilor apărute pe sistemul de apa rece şi caldă 

- curăţarea şi îngrijirea curţii şcolii 

- înoirea autorizaţiilor 

- repararea stricăciunilor din cămin 

- pregătirea centralei şi a circuitului din şcoală şi cămin 

- aprovizionarea cantinei cu alimente şi materiale de curăţenie 

- efectuarea deratizării scolii 

- efectuarea analizelor medicale necesare personalului şcolii 

- predarea inventarelor claselor la diriginţi 

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA 

GRAFICELOR SERVICIULUI PE ŞCOALĂ 

 

Alcătuită din prof. Corlade Eduard (responsabil cu întocmirea graficelor pentru profesorii de serviciu) şi prof. Apostu Nicoleta (responsabil cu 

întocmirea graficelor pentru elevii de serviciu).  

 Graficele profesorilor de serviciu au fost întocmite ţinându-se cont de programul şcolar şi zilele de practică. Graficele au fost afişate la vedere, 

în cancelaria unităţii şcolare, astfel încât eventualele modificări să poată fi efectuate în funcţie la cerere sau în cazul în care au mai intervenit modificări 

în orarul personal. Astfel, graficele elevilor de serviciu au fost întocmite la timp, ţinându-se cont de toate problemele specifice şcolii. 

 

COMISIA DE ORAR 

  

Activităţile acestei comisii au constat în următoarele: 

 Efectuarea schimbărilor care au dus la modificarea programului de lucru de la intervalul 7
00

-20
00 

la 7
00

-16
00

; 

 Întocmirea orarului pentru elevi şi profesori – prof. Marian Şuşu, Gheroghe Dodiţă, Adrian Ursu, Lavinia Buşcă, Carmen Cristea şi Ana Ioana 

Vornicu; 
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 Trecerea orarului pentru elevi şi profesori în format electronic - analist programator Jana Macarie şi informatician Andreea Codreanu; 

 Trecerea condicii în format electronic şi listarea ei săptămânală – analist programator Jana Macarie şi informatician Andreea Codreanu; 

 Modificări ale orarului datorate schimbării încadrărilor sau a concediilor medicale. 
 

 

COMISIA CENTRALĂ PRIVIND EFECTUAREA  

INVENTARULUI ANUAL 

 

 Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului instituţiei a tuturor gestiunilor de obiecte de inventar, mijloace fixe, materiale, alimente etc., în 

perioada 02-20 decembrie 2016; 

 Comisia centrală cât şi subcomisiile de inventariere au cântărit, măsurat, numărat şi înscris în listele de inventar toate cantităţile; 

 Nu s-au constatat diferenţe de inventar; 

 Au fost casate toate materialele propuse, în periaoda efectuării inventarului anual. 
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Partea a III-a  

RESURSE  UMANE ŞI MATERIALE 

 
La începutul anului şcolar 2016-2017 în unitatea noastră şcolară au fost înscrişi 751 elevi într-un număr de 43 de clase din care 214 la 

învăţământul liceal de zi şi 320 la învaţămant profesional, 151 la învăţământul liceal seral şi 66 la postliceală. La Grădiniţa cu program prelungit 

„Letea”s-au realizat 3 grupe cu un numar de 71 copii, la Grădiniţa cu program normal nr. 20 s-au realizat 3 grupe cu un numar de 36 copii. Şc. 

gimnazială „Ion Luca” a realizat pentru acest an şcolar un nr. de 6 clase la învatământul primar cu un nr. de 152 elevi, iar la învăţământul gimnazial un 

nr. de 5 clase cu un nr. de 110 elevi. La ADS s-au realizat 8 clase, cu un nr. de 100 elevi.   

La începutul anului şcolar 2015-2016 în unitatea noastră şcolară au fost înscrişi 625 elevi într-un număr de 31 de clase din care 240 la 

învăţământul liceal de zi şi 247 la învaţămant profesional, 79 la învăţământul liceal seral şi 59 la postliceală. La Grădiniţa cu program prelungit 

„Letea”s-au realizat 3 grupe cu un numar de 55 copii, la Grădiniţa cu program normal nr. 20 s-au realizat 3 grupe cu un numar de 37 copii. Şc. 

gimnazială „Ion Luca” a realizat pentru acest an şcolar un nr. de 6 clase la învatământul primar cu un nr. de 148 elevi, iar la învăţământul gimnazial un 

nr. de 5 clase cu un nr. de 112 elevi. La ADS s-au realizat 11 clase, cu un nr. de 138 elevi.   

Ca urmare a reorganizării reţelei şcolare, în anul şcolar 2014-2015 la Colegiul tehnic „Dumitru Mangeron” au fost arondate Grădiniţa cu 

program prelungit „Letea”, Grădiniţa cu program normal nr. 20, Şcoala gimnazială „Ion Luca” şi clasele de elevi ai Colegiului „Letea”.  

Faţă de anul şcolar 2015-2016, în anul şcolar 2016-2017 se constată o creştere a numărului de elevi.  

În anul şcolar 2016-2017 activitatea şcolară a fost coordonată de 89 cadre didactice (80 profesori, 9 maiştri instructori titulari) dintre care 79 

cadre didactice titulare, 10 profesori suplinitori; 54 profesori cu gradul I,  19 profesori cu gradul didactic II, 11 având definitivarea în învăţământ, 1 

profesori debutanţi. 

O contribuţie importantă la desfăşurarea procesului de învăţământ a avut-o şi personalul TESA şi nedidactic 32 persoane şi 25 persoane din 

personalul didactic auxiliar.  

Sumele alocate de Primăria Bacău au fost destinate următoarelor cheltuieli, 6.053.310lei: 

 cheltuieli de personal – 4.874.168 lei; 

 cheltuieli materiale (utilităţi) – 932.494 lei; 

 burse – 136.731 lei;  

 investiţii – 109.917 lei. 

 

De la Bugetul de stat s-au suportat următoarele cheltuieli, 712.501 lei: 

 cheltuieli de personal – 50.000 lei; 

 cheltuieli materiale (deplasări) – 2.500 lei 

 burse – 525.628 lei; 

 transport elevi – 134.373 lei; 
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Din activitatea de autofinanţare s-au făcut următoarele cheltuieli, 423.094 lei: 

 pentru masă – 242.387 lei; 

 obiecte de inventar – 16.853 lei. 

 cheltuieli materiale – 163.854  lei; 

 

DOTĂRI REALIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017 

AUTOFINANTARE 

OBIECTE DE INVENTAR 
 BUGET LOCAL  

Obiecte de inventar (sep.2016 -

aug.2017) 
 Investitii şi lucrări de reparaţii   

Fete de masa (50 buc.) 1.500 Igienizare si reparatii liceu 39.824,94 

Aspirator cu sac(1 buc.) 410,35 Dezinsectie, deratizare 8.701,4 

Recipent transport hrana (2 buc.) 498 Sistem antiincendiu 63.985,97 

Echipament sportiv: mingi, 

tricouri, jaloane 
701,80 Monitorizare sistem audio-video 45.567,03 

Scaune, mese Gradinita 3.288   

Imprimanta secretar sef 823   

Imprimanta contabilitate 420   

Derulator 4 prize 184,99   

Perne albe 396,73   

Total: 8.222,87 Total: 158.079,34 
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PPRROOGGRRAAMMEE  SSOOCCIIAALLEE 

 

 

DDEENNUUMMIIRREE  PPRROOGGRRAAMM   În anul şcolar 2015-2016 În anul şcolar 2016-2017 

PPRROOGGRRAAMMUULL    

““BBAANNII  DDEE  LLIICCEEUU””   
42 29 

““EEuurroo  220000””    --  --  

BBUURRSSEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEE  223366  330055  

BBUURRSSEE  AACCOORRDDAATTEE  DDIINN  PPAARRTTEEAA  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  LLOOCCAALL  PPEENNTTRRUU  AANNUULL  ŞŞCCOOLLAARR  22001166--22001177 162 

  --  DDEE  EEXXCCEELLEENNŢŢĂĂ   99+29 

  --  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNŢŢĂĂ   99+29 

  --  DDEE  MMEERRIITT   99+29 
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ANALIZA SWOT 

Puncte tari  Puncte slabe  

 Membrii managementului elaborează misiunea, viziunea şi valorile şi 

sunt modele ale unei culturi a excelenţei 

 Membrii managementului se asigură că valorile şi codurile de 

comportament sunt vizibile în practică 

 Profesorii, formatorii, personalul auxiliar şi ceilalţi membrii ai 

personalului sunt implicaţi în implementarea asigurării calităţii 

 Drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite în 

Regulamentul de ordine interioară din şcoală. Acestea sunt 

prezentate elevilor la începutul fiecărui an şcolar de către profesorii 

diriginţi, după care elevii semnează că au luat la cunoştinţă. Acordul 

cadru de parteneriat pentru educaţie între unitatea de învăţământ, 

părinte şi elev sunt semnate în cadrul lectoratelor cu părinţii. 

 Împărţirea responsabilităţilor între management şi comitetul de 

asigurare a calităţii este clară şi eficientă 

 Managerii împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi 

rezultatele acestora.  

 Personalul este bine informat şi este dedicat ţelurilor şcolii ÎPT.  

 Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în mod eficient 

pentru a susţine priorităţi educaţionale. 

 Documentele de proiectare şi planificare ţin cont de experienţa şi 

achiziţiile anterioare ale elevilor.  

 Există o gamă variată de activităţi extra-curriculare. 

 Elevii cunosc bine persoanele desemnate pentru a-i ajuta, atât la 

studiu cât şi pentru rezolvarea unor probleme personale. 

 

 Există o bună comunicare între diriginţi, profesori, maiştri 

 Rezultatele slabe la testele predictive denotă o pregătire iniţială 

slabă a elevilor 

 Rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat al elevilor 

absolvenţi nu au fost cele aşteptate. 

 Elevii din clasele a XI-a si a XII-a nu au manuale la obiectele de 

specialitate.              

 Informaţiile referitoare la traseul elevilor după absolvire (ex. 

urmarea altor programe de învăţare şi/sau angajarea pe piaţa muncii) nu 

sunt colectate şi înregistrate adeseori deoarece mulţi absolvenţi nu mai 

ţin legătura cu şcoala sau diriginţii. 

 Se folosesc într-o măsură prea mare metode de predare care solicită 

prea puţin iniţiativa proprie a elevilor, abilităţile lor practice. 

 Nu toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate 

pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, 

învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 

 Reducerea numarului de ore alocate unor discipline, in cadrul 

planului de invăţământ nu permite rezolvarea unui număr suficient de 

probleme şi invăţarea in clasă cu elevii a noţiunilor necesare inţelegerii 

fenomenelor. 

 Evaluările nu sunt suficient de  riguroase şi regulate, şi nu oferă 

elevilor posibilitatea de a-şi forma o imagine clară asupra rezultatelor 

lor, nu s-a realizat evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a 

învăţării. 

 Numărul foarte mare de absenţe motivate şi nemotivate înregistrat 

la toate clasele. 

 Numărul  mare de elevi la toate clasele care dovedesc  competenţe 
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instructori şi personalul de sprijin. 

 Elevii, părinţii, angajatorii şi comunitatea locală cunosc obiectivele 

şi activitatea Comisiei de Asigurare a Calităţii, sprijină şi susţin 

şcoala, găsesc înţelegere şi disponibilitate în rezolvarea 

problemelor proprii, apreciază noile metode de învăţare şi evaluare. 

Există un dosar cu chestionare, teste, sondaje de opinie aplicate pe 

diverse teme de interes (stiluri de învăţare, metode de predare şi 

evaluare, orientare şi consiliere, instruire practică, oferta de 

CDŞ/CDL, activităţi educative şi extraşcolare, securitate). 

de lectură foarte reduse. 

 Lectura nu este un obiectiv fundamental ce se regăseşte în toate  

programele şcolare. Stimularea plăcerii de a citi, utilizarea corectă a 

limbii române şi formarea deprinderilor de judecată estetică nu 

orientează activitatea didactică pentru cadrele didactice din şcoală.  

 

Ameninţări: 

- corelarea interdisciplinară neadecvată a programelor şcolare cu planurile cadru; 

- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionare, inovaţii didactice, pregătirea tuturor 

lecţiilor cu profesionalism). 

- stabilitatea nesigură pe post a cadrelor didactice 

Obiective :   
-  Dezvoltarea încrederii beneficiarilor că unitatea de învăţământ satisface   standardele de calitate a   serviciilor educaţionale prestate; 

- Comunicarea şi colaborarea cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, ISJ, CNDIPT,  precum şi cu alte agenţii 

şi instituţii implicate în educaţie; 

- Asigurarea funcţionării comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii ; 

- Asigurarea relaţiilor comisiei cu compartimentele şi celelalte comisii ale şcolii; 

- Dobândirea experienţei în desfăşurarea activităţilor specifice. 

Valori: 
- Stimularea unui climat de participare şi de muncă în echipă, care să facă posibilă responsabilitatea şi participarea tuturor după capacităţile şi 

posibilităţile fiecăruia pentru îmbogăţirea reciprocă. 

- Acordarea unei importanţe deosebite muncii intelectuale şi pregătirii profesionale serioase pentru ca elevul/a să ajungă la maximumul 

posibilităţilor sale. 

- Cultivarea deprinderilor legate de viaţă socială şi profesională, cum ar fi ordinea, respectul şi punctualitatea. 

- Dezvoltarea creativitatăţii, originalitaţii, spiritului critic şi flexibilităţii în gândire. 

- Acordarea atenţiei speciale celor mai defavorizaţi. 

- Promovarea principiului  exemplarităţii încercând ca educatorii să fie modele în ceea ce vor să transmită. 

- Sprijinirea folosirii formative a timpului liber, practicarea sportului. 
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APRECIERE GENERALĂ 

 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău este o instituţie de învăţământ cu o experienţă de 43 de ani în pregătirea forţei de muncă 

pentru zona industrială care asigură tinerilor din oraşul  Bacău, judeţul Bacău şi din alte judeţe ale Regiunii N-E, pregatire in domeniul tehnic, de 

nivel  2, 3 si 4 european. 664 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, asigurând o pregătire de 

înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în 

domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior, realizarea propriei afaceri sau creşterea numărului de persoane angajate în 

microîntreprinderi şi IMM-uri. Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea 

adaptării socio - economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piata muncii locală şi 

europeană.  

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău urmăreşte să asigure această calitate prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat 

într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la  nevoile locale şi regionale. 

 Şcoala este preocupată de identificarea elevilor cu CES. În şcoală există un cabinet de asistenţă psihopedagogică pentru care au fost 

elaborate planuri educaţionale individuale; 

 Regulamentul Intern al unităţii de învăţământ este aprobat de Consiliul de administraţie după dezbatere şi avizare în Consiliu profesoral; 

regulamentul este cunoscut de întregul personal şi de elevi. 

 Există rapoarte de activitate semestrială şi anuală întocmite de directori, responsabili de comisii metodice, profesori, diriginţi, consilier 

şcolar; 

 Şcoala colaborează cu  agenţi economici. Există convenţii de practică încheiate conform O.M.E.C.T. 1702/2007. Responsabilul 

coordonator cu pregătirea practică a elevilor urmăreşte ca aceştia să desfăşoare activităţi legate de calificările de bază. 

 Monitorizarea absolvenţilor şcolii se face de către diriginţi, pentru fiecare clasă şi centralizate la nivelul şcolii. 

   În anul şcolar 2014-2015,  Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău s-a unit cu “Colegiul Letea” şi au fost arondate Grădiniţa 

cu program prelungit „Letea”, Grădiniţa cu program normal nr. 20 şi Şcoala gimnazială „Ion Luca”.  

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău asigură pregătirea elevilor în următoarele profiluri şi specializări: 

I. Învăţământ liceal zi: 

      Filiera tehnologică: 

 Profil tehnic: 

                  - domeniul mecanică: tehnician proiectant CAD; tehnician în transporturi. 

                  - domeniul electric: tehnician instalaţii electrice; 
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 Profil servicii: tehnician în activităţi economice, tehnician în gastronomie 

 Profil resurse naturale şi protecţia mediului: tehnician în industria alimentară  

II. Învăţământ liceal seral şi postliceal: 

 Profil tehnic: 

- domeniul mecanică: tehnician  transporturi auto interne şi internaţionale                    

- domeniul electric: tehnician  electromecanic, tehnician  electrotehnist, tehnician instalaţii electrice; 

 Profil servicii: tehnician nutriţionist 

III. Învăţământ profesional: 

 Anul I profesională: Mecanic Auto, Tinichigiu Vopsitor Auto, Electromecanic Utilaje şi Instalaţii Industriale, Electromecanic 

Utilaje şi Instalaţii Comerciale, Electrocasnice şi din Industria Alimentară, Ospătar (Chelner), Vînzător în Unităţi de Alimentaţie 

Publică/Bucătar.  

Pe lângă profilurile si specializările precizate mai sus Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău asigură cu prioritate pentru elevii săi, 

dar şi pentru adulţi din municipiul şi judeţul Bacău instruirea necesară în vederea obţinerii permisului de conducere auto, categoria  B.           

Instructorii şcolii de şoferi îşi desfăşoară activitatea pe baza unei programe şcolare bine fundamentată, concepută pentru asimilarea corectă şi 

completă a cunoştinţelor şi deprinderilor necesare conducerii unui vehicul auto. 
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