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I . INTRODUCERE
Anul şcolar 2017-2018 poate fi definit din perspectiva integratoare a conceptului calitate
în educaţie, ca fiind o etapă esenţială în evoluţia învăţământului românesc. Reforma şi
modenizarea sistemului educaţional, la toate nivelurile: capacitatea instituţională, oferta
educaţională, structuri şi factori de decizie îşi definesc cadrul instituţional prin crearea în fiecare
unitate de învăţământ a unei abordări complexe, menite să modernizeze procesul educaţional
prin intermediul Managementului instituţional şi a Comisiei de Asigurare a Calităţii.
Implementarea standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde nevoilor şi
exigenţelor pe care le presupune integrarea europeană. Colegiul Economic Buzău, este o
instituţie importantă în învăţământul preuniversitar cu profil tehnologic. Modernă în ceea ce
priveşte viziunea managerială, dar fără să rupă legătura cu tradiţia inaugurată încă de la înfiinţare
în anul 1922.
Procesul de predare-învăţare-evaluare s-a desfăşurat respectând principiile fundamentale
şi normele de conduită promovate de legislaţia în viguare: competenţă profesională, obiectivitate,
responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurajează comunicarea loială şi dialogul
eficient între profesori, elevi şi părinţi. Acest aspect a fost relevant și de rezultatele evaluării
externe efectuată de ARACIP, vizita în urma căreia unitatea școlară a obținut 6 calificative
excelent și pentru restul indicatorilor calificativul foarte bine.
Valorile pe care le promovăm: respect, corectitudine, demnitate, competenţă,
prosperitate.
Nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizează următoarele
aspecte:
1. Dezvoltarea individuală a elevului plecând de la principiul că profesorul este "ofertant
de educaţie" pentru elev, accentul proiectelor şcolare şi al programelor din cadrul comisiilor
metodice cade pe o ofertă educaţională ce urmăreşte dezvoltarea profesionala individuala a
elevului, să formăm şi să consolidăm deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea pe
piaţa muncii "Produsul finit" al educaţiei oferite trebuie să fie un cetăţean european, pregătit
pentru competiţie profesională şi socială, cu principii morale sănătoase şi cu personalitate bine
dezvoltată.
2. Crearea unui climat de muncă şi de învăţare stimulativ Este încurajat atât spiritul de
echipă (lucru în echipă) cât şi rezultatul individual în activitatea educativă.
3. Garantarea pregătirii specializate Pregătirea profesională este garantată ca fiind de
calitate. Există un corp profesoral bine pregătit profesional şi stabil, cu rezultate deosebite la
clasa si la concursurile scolare. Gradul mare de accedere spre diferitele specializări din
învăţământul universitar sunt o garanţie a calităţii pregătirii din liceu.
4. Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, printr-o
formare personală permanentă Educaţia elevilor se realizează într-un mediu sigur atât în sensul
"securităţii", "siguranţei" cât şi în sensul "formării permanente.
Realizarea acestor obiective printr-un curriculum în dezvoltare locală specific şi printr-o
valorificare eficientă a resurselor umane şi materiale va răspunde cerinţelor şi expectanţelor
elevilor, părinţilor, profesorilor şi comunităţii. Partenerii educaţionali ai liceului: elevi, părinţi,
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comunitate, instituţii publice au beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale ale
cadrelor didactice, didactic-auxiliar şi administrativ de certitudini: educaţie, decentă, siguranţă,
deschidere spre nou.
Prezentul raport își propune să evidențieze principalele coordonate ale activității de
asigurare a calității educației la nivelul unității școlare în anul școlar 2016-2017: autoevaluarea
instituțională, analiza culturii organizaționale, evaluarea sistemică a așteptărilor educabililor,
părinților și altor beneficiari relevanți, a satisfacției personalului didactic, implementarea unor
proceduri de comunicare interna, decizie și raportare, identificarea și prevenirea perturbărilor
majore în desfășurarea procesului instructiv-educativ, aplicarea unor proceduri de control al
documentelor și înregistrărilor,precum și a unor proceduri de monitorizare,evaluare, revizuire și
imbunatatire a calității.
Eficacitatea educațională la nivelul unității de învățământ s-a concretizat în îndeplinirea
unor indicatori de performanță, precum: definirea și promovarea ofertei educaționale, existența
unor parteneriate cu reprezentanți ai comunității, proiectarea și realizarea currículum - ului,
evaluarea rezultatelor școlare și a activităților extracurriculare, activitatea științifica și metodică a
cadrelor didactice și activitatea financiară.
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II. CONTEXTUL LEGISLATIV, SOCIAL-ECONOMIC, INFORMAȚIONAL
CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI
Contexul legislativ, politic-instituţional
La baza întregii activităţi desfăşurate în unitătea de învăţământ au stat:
•

Legea educației naționale nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare;

•

Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;

•

Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005;

•

Legea nr. 35-2007 privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi
respectarea semnelor distinctive;

•

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016

•

Ordinul MECTS nr. 5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de
învățământ preuniversitar;

•

Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru
disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar;

•

Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru
discipline de studiu din învăţământul liceal;

•

Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.
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Contextul economico-social
Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare, la
nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, dar interesul agenţilor economici în acordarea de
sponsorizări şi donaţii este destul de scăzut. De aceea considerăm că resursele financiare –
extrabugetare pot proveni, din programe de finanţare realizate prin derularea unor proiecte în
parteneriat, sponsorizari din partea operatorilor economici si din partea Asociatiei de parinti, din
activităție de inchiriere a spatiilor in care nu se desfășoară process instructive-educativ.
Contextul informațional
Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a
echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele învăţământului preuniversitar.
Programul M.E.C.T.S. – S.E.I., prin care liceele au fost dotate cu reţea de calculatoare şi
implementarea pachetului de programe Asistent Educaţional pentru Liceu (A.E.L.), prezintă
avantaje indiscutabile pentru modernizarea procesului de învăţământ.
În contextul integrării europene şi în acord cu planul strategic de acţiune eEurope, care
are ca obiectiv central: inducerea de schimbări în educaţie şi formare pentru a putea trăi şi munci
într-o societate bazată pe cunoaştere, eLearning reprezintă calea de integrare a noilor tehnologii
ale informaţiei şi comunicaţiei în domeniile de interes.
ELearning poate fi considerat un proces social, care facilitează interacţia şi
comunicarea între oameni, între aceştia şi instituţie, implică schimburi inter-instituţionale, îi
motivează pe profesori să se pregătească pentru această alternativă, în cadrul procesului de
predare – învăţare. Tehnologia eLearning acoperă o plajă foarte variată de medii de învăţare,
care combină textul, imagini, sunete, prezentate prin modalităţi diverse: pe Web, pe CD-ROM,
înregistrări audio.
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III.

CURRICULUM

Obiective:
Aplicarea Curriculum-ului național în conformitate cu nevoile specifice dezvoltării
personale și cu nevoile pieței forței de muncă ale comunității;
Stimularea proiectării didactice curriculare și dezvoltarea competențelor acționale;
Adaptarea CDL la nevoile de formare ale elevilor în concordanță cu documentele
proiective ale școlii;
Monitorizarea progresului școlar din perspectiva rezultatelor obținute la olimpiade
naționale și concursurile școlare;
Dezvoltarea culturii organizaționale și a microclimatului educațional pozitiv;
Utilizarea tehnologiei informatice în procesul instructiv-educativ;
Curriculum-ul național, ca ansamblu coerent al planurilor-cadru de învățământ și al
programelor școlare din învățământul preuniversitar cuprinde totalitatea disciplinelor, domeniilor
de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii și opționale, precum și numărul minim și
maxim de ore aferent acestora.
Implementarea Currículum-ului național la nivelul Colegiului Economic Buzău s-a
realizat pe cele trei componente:
Trunchi comun – disciplinele de studiu obligatorii, conform filierei tehnologice;
Curriculum diferențiat – discipline specifice profilului și specializării;
CDL – discipline ofertate la nivel național, regional și local; Consiliul de Administrație
al unității, în urma consultării elevilor, Consiliului Profesoral, părinților;
Curriculum in Dezvoltare Locală - anul școlar 2017-2018
Nr.
crt
1

Clasa

2

a X-a

3

a IX-a

4

a X-a

a IX-a

Denumirea CDL

Domeniul
de Specializarea
pregătire
Calitatea și eficiența Comerț/economic
Tehnician în activ. economice
muncii
Technician în comerț
Fluxuri și tehnologii în Comerț/economic
Tehnician în activ. economice
unitatea economică
Technician in comerț
Aspecte
calitative Turism și
Tehnician în turism
privind produsele si alimentație
Tehnician în gastronomie
serviciile
Oferta de servicii în
Tehnician în gastronomie
unitatea de alimentație
publica

Nr.
ore
90
90
90

90

Oferta educațională a fost diversificată, orele CDL fiind adaptate profilului și
specializării, asigurând o dezvoltare armonioasă a personalității elevilor;
Orele de CDL au răspuns cerințelor și preocupărilor elevilor și beneficiarilor indirecți,
agenti economici.
CDL-urile au asigurat formarea și dezvoltarea competențelor profesionale pentru
sustinerea examenelor de certificare a competentelor profesionale nivel 4.
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IV. RESURSE UMANE
Pornind de la premisa ca performanța unei organizații depinde în mod direct de
performanța resurselor umane pe care ea le integrează, echipa managerială a liceului a fost
chemată să își asume responsabilități specifice în raport cu aceste resurse. În acest context,
pentru a răspunde în mod adecvat obiectivelor organizației, managementul resurselor umane si-a
centrat atenția asupra:
- utilizării optime a potențialului uman existent prin ridicarea profesionalismului la
rang de principiu și respectarea dreptului la informare al fiecărui angajat;
- investiției în dezvoltarea resurselor umane și motivarea acestora, pentru reducerea
rezistentei la schimbare și sensibilizarea angajaților în raport cu strategia de dezvoltare a
organizației;
PERSONAL DIDACTIC
Nume şi prenume director:
Marioara Lungu, profesor grad didactic I, vechime în învăţământ – 36 ani
Nume şi prenume director adjunct:
Maria Popa, profesor grad didactic I, vechime în învăţământ – 28 ani
Personal didactic angajat

Total

liceal

Cadre didactice titulare

53

53

Cadre didactice suplinitoare

6

6

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Doctorat
Gradul didactic I
Gradul didactic II
2

46

10

Statutul personalului didactic angajat:
Titulari
Din care detașați Suplinitor calif.
53

2

6

Debutant
2

Pensionari
-

Plata cu ora
-

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
Total personal didactic auxiliar -7
Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:
Funcţia
Număr persoane Calificare (DA sau NU)
Secretar
2
Da
Administrator financiar
1
Da
Administrator de patrimoniu
1
Da
Bibliotecar
1
Da
Laborant
1
Da
Informatician
1
Da
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform
normativelor în vigoare 100%.
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PERSONAL NEDIDACTIC
Distribuţia personalului nedidactic anagajat, în funcţie de calificări:
Funcţia
Muncitor
Paznic
Îngrijitor

Număr posturi
2
2
6

Număr persoane
1
2
6

Gradul de acoperire a posturilor existente cu presonal nedidactic, conform normativelor
în vigoare 100%.
ELEVII
Număr elevi la începutul anului şcolar 2017-2018 – 993
Număr elevi la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 – 983
Număr elevi promovați – 978
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V. RESURSE MATERIALE
Nr.
crt.
1
2
3
4

Tipul de spaţiu
Săli de clasă/grupă
Cabinete
Laboratoare
Sală de educaţie fizică şi sport

Număr spaţii Suprafaţă (mp)
16
748
1
57
7
436
1
170

Informaţii privind spaţiile auxiliare
Nr.
crt. Tipul de spaţiu
1
Bibliotecă /centru de informare şi documentare
2
Cabinet CEAC
3
Cabinet medical
4
Spaţii sanitare
5
Spaţii depozitare materiale didactice
TOTAL

Număr
spaţii
1
1
1
8
2
13

Suprafaţă
(mp)
54
18
30
118
68
288

Informaţii privind spaţiile administrative
Nr.
crt.
1
2
3
4

Tipul de spaţiu
Secretariat
Spaţiu destinat echipei manageriale
Contabilitate
Cancelarie
TOTAL

Număr spaţii
1
1
1
1
4
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Suprafaţă
(mp)
28
18
16
84
46

VI.

DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

Nr. elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 – 983
Nr. elevi promovați la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 – 978 (99,49%)
Nr. elevi repetenți – 4
Nr. elevi exmatriculați pentru absențe – 3
Nr. elevi care au abandonat – 0
Nr. elevi retrași: – 9
Nr. elevi plecați din unitatea școlară în 2017-2018 – 9
Nr. elevi veniți în unitatea școlară în 2017-2018 – 12
Situația elevilor în ceea ce privește nota la purtare

an şcolar
2017-2018

Nota la purtare=7

Nota la purtare < 7

Nota la purtare între 7-7.99

18

11

173

Promovabilitate pe tranșe de medii

anul şcolar
2017-2018

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-10

0.20%

10.43%

36.81%

39,88%

12.68%

Procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2018 –
90,24%
Procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2018
– 41,07%
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Situația absolvenților 2017-2018 la examenul de Bacalaureat
(sesiunea iunie-iulie 2018)

Clasa
a XII-a A (înscriși)
Nepromovat
Promovat
a XII-a B (înscriși)
Nepromovat
Promovat
a XII-a C (înscriși)
Nepromovat
Promovat
a XII-a D (înscriși)
Nepromovat
Promovat
a XII-a E (înscriși)
Nepromovat
Promovat
a XII-a F (înscriși)
Nepromovat
Promovat
a XII-a G (înscriși)
Nepromovat
Promovat
a XII-a H (înscriși)
Absent
Nepromovat
Promovat
a XII-a I (înscriși)
Nepromovat
Promovat
a XII-a J (înscriși)
Promovat
a XII-a K (înscriși)
Nepromovat
Promovat
Total

Nr. elevi
27
3
24
25
2
23
28
2
26
26
2
24
22
1
21
28
2
26
11
3
8
20
1
1
18
16
1
15
21
21
14
1
13
238

Procent
11,11%
88,89%
8,00%
92,00%
7,14%
92,86%
7,69%
92,31%
4,55%
95,45%
7,14%
92,86%
27,27%
72,73%
5,00%
5,00%
90,00%
6,25%
93,75%
100%
7,14%
92,86%

10

Procent promovabilitate BAC 2018 - sesiuniea iunie-iulie (absolvenți
2018)
100,00%
100,00%

88,89%

95,45%
92,00% 92,86% 92,31%
92,86%

93,75%

92,86%

90,00%

90,00%

72,73%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

XII A XII B XII C XII D XII E XII F XII G XII H XII I

XII J XII K

Bacalaureat 2018 – sesiunea iunie-iulie (situația absolvenților 2018)
Total elevi înscriși
note mai
note între
(absolventi 2018) absent mici decat 5
5-5,99

Proba
Limba română
Matematică
Psihologie
Geografie
Logică, argumentare și
comunicare

note între note
6-9,99 de 10

238
238
4
208

1
1
0
1

4
7
0
3

24
57
0
7

206
173
4
188

3
0
0
9

26

0

0

0

26

0

Limba română
206
250
200
150
100
50
0

1

absent

4

note mai mici
decat 5

3

24

note intre 55,99

11

note intre 69,99

note de 10

173

Matematică

200

57

100

1

0

7

0
absent

note mai mici
decat 5

note intre 55,99

note intre 69,99

note de 10

Psihologie
4
4
3
2
1

0

0

0

0

0
absent

note mai note intre 5- note intre 6- note de 10
mici decat 5
5,99
9,99

Logică, argumentare și comunicare
26

30
20
10

0

0

0

0

0
absent

note mai
note intre
mici decat 5
5-5,99

note intre
6-9,99

note de 10

Geografie
188
200
150
100
1

50

7

3

9

0
absent

note mai mici
decat 5

note intre 5-5,99 note intre 6-9,99

12

note de 10

Clasa
XII F
XII K
XII D
XII C
XII A
XII B
XII E
XII J
XII H
XII I
XII G

Examenul de Bacalaureat - sesiunea vara + toamnă 2018
Situaţia absolvenţilor promoţiei 2017-2018
– promovabilitatea raportată la absolvenții care s-au înscris la BAC
Procent
promovabilitate
100,00%
93,75%
92,31%
90,00%
88,89%
86,21%
85,19%
85,19%
77,78%
68,97%
63,64%

Procent promovabilitate examen BAC (vara + toamna 2018)
100,00%
100,00%
90,00%

93,75% 92,31%

90,00% 88,89%

86,21% 85,19% 85,19%
77,78%

80,00%

68,97%
70,00%

63,64%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

XII F XII K XII D XII C XII A XII B XII E XII J XII H XII I XII G
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PROIECTAREA, ORGANIZAREA ŞI MONITORIZAREA
ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE
În urma inspecţiilor de specialitate, asistenţelor la ore realizate echipa managerială a
constatat:
PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE:
Documentele de planificare/proiectare a activităţii didactice sunt corect întocmite,
respectă planul cadru, programele şi structura anului şcolar.
Proiectarea lecţiilor asistate a fost eficientă; profesorii au prezentat proiecte/schiţe de
lecţii funcţionale, în care au propus strategii adecvate conţinuturilor şi nivelului claselor,
materiale auxiliare şi instrumente de măsurare a rezultatelor.
ORGANIZAREA ȘI MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR
Fundamentarea științifică:
 utilizarea adecvată a conceptelor;
 capacitatea de prelucrare, de sistematizare și sinteza a informației;
 coerența și consistența demersului didactic;
Strategia didactică și competențele metodice:
-

-

adecvarea metodelor la obiective/competente,la conținutul științific și particularitățile
elevilor;
susținerea motivației învățării prin conectarea la real;
majoritatea profesorilor au alternat metodele tradiționale de predare - învățare cu cele
interactive, stimulative și motivante pentru învățare.
formele de organizare a activităţii (frontal, individual şi de grup)
s-a utilizat o paletă largă de metode care şi-au dovedit eficienţa: învăţarea prin descoperire,
problematizarea, dezbaterea, metoda pălăriilor gânditoare, jocul didactic ciorchinele,
prezentarea ppt care au permis o bună sistematizare a noţiunilor, prin intermediul cărora s-a
realizat o implicare a întregului colectiv în activitatea de predare – învăţare - evaluare şi s-au
valorificat inteligenţele multiple ale elevilor.
ponderea medie a strategiilor şi activităţilor didactice centrate pe elev;
Mijloacele didactice:

-

adecvarea acestora la obiective și strategii didactice;
folosirea parţială de către cadrele didactice a mijloacelor de care dispune liceul: videoproiectoare, harti, atlase, dicţionare etc.
toţi colegii folosesc copiatoarele pentru a pregăti fişe de lucru, teste de evaluare, chestionare
etc.
deşi liceul dispune de un laborator AEL cu lecţii interactive la majoritatea disciplinelor
profesorii nu desfăşoară, cu mici excepţii, lecţii în AEL.
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Monitorizarea progresului și competentele de evaluare:
- Se formează deprinderi intelectuale și participative dovedite de elevi;
- Există coerenta în proiectarea evaluării.
- Metodele și instrumentele de evaluare utilizate sunt adaptate la competenţe și la
particularitățile elevilor;
- Evaluarea inițială/predictivă, evaluarea formativă și evaluarea sumativă au evidențiat
progresul școlar înregistrat de elevi și au asigurat cele trei funcții ale
evaluării: diagnoza, ameliorarea și prognoza.
Manuale și auxiliare didactice:
Manuale
Majoritatea colegilor au evidențiat:
1. Supraîncărcarea informațională în detrimentul valorificării activităţilor centrate pe elev;
2. Tratarea superficială a unor teme esențiale;
3. Absența unor viziuni interdisciplinare.
Auxiliare didactice
Atlasele, ghidurile, dicționarele, planșele, dischetele sunt căi de stimulare a inițiativei, a
lucrului în echipă, a explorării conținuturilor, pe care profesorii din liceul nostru le-au utilizat cu
succes în demersul didactic.
Recomandări:
- Organizarea de activităţi de predare-învăţare-evaluare care presupun o abordare
diferenţiată în procesul didactic, mai ales la clasele a IX-a şi a XII-a;
- Folosirea tuturor resurselor liceului, inclusive laboratorul AEL;
- Creşterea ponderii strategiilor şi activităţilor didactice centrate pe elev;
- Folosirea unor metode alternative de evaluare: portofoliul, referatul, investigaţia,
interevaluarea, autoevaluarea dar care să respecte rigorile didactice ale realizării lor.
- Evitarea notării unor referate “copy-paste”.
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ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR METODICE
COMISIA METODICĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, comisia metodică de Limba și literatura română
şi-a desfăşurat activitatea după un plan managerial adecvat, ce cuprinde măsuri care vor duce la
îndeplinirea sarcinilor propuse. S-a avut în vedere atât cunoaşterea temeinică a programelor şi
manualelor şcolare, cât şi diversificarea tipurilor de lecţii.
Organizarea activităţii ştiinţifice şi metodice a avut în vedere următoarele obiective:
- Realizarea planului managerial pentru anul şcolar 2017-2018.
- Întocmirea planului de activităţi.
- Discutarea întocmirii planificărilor semestriale.
- Discutarea programelor, alegerea manualelor și auxiliarelor, elaborarea subiectelor pentru
testele inițiale.
- Discutarea rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat, elaborarea unui plan de
măsuri remediale și a unui program de pregătire în vederea susținerii examanelui de
Bacalaureat 2018, de către elevii claselor a XII-a.
- Discutarea structurii subiectelor examenului de BAC începând cu anul școlar 2017-2018.
Activităţi desfăşurate în cadrul comisiei metodice:
Semestrul I
- Discutarea subiectelor pentru testarea inițial.
- Analiza rezultatelor obținute în urma aplicării testării inițiale.
- Medalion literar - Vasile Voiculescu: Bodea Emilia, Tudorancea Cristina, Mirea Mihaela,
Nedelcu Janina, Popescu Alina, bibliotecar, Ungureanu Viorica - 21 noiembrie 2017.
- Selfie cu o carte - prof. Tudorancea Cristina, prof. Nedelcu Janina, prof. Popescu Alina,
bibliotecar Ungureanu Viorica - noiembrie 2017.
- Șezătoare de Sfântul Andrei - prof. Mirea Mihaela-noiembrie 2017
- Mihai Eminescu - Luceafărul poeziei românești - Bodea Emilia, Tudorancea Cristina,
Mirea Mihaela, Nedelcu Janina, Popescu Alina, bibliotecar Ungureanu Viorica- 15
ianuarie 2018.
- Olimpiada de limba și literatura română - etapa locală - Bodea Emilia, Tudorancea
Cristina, Nedelcu Janina, Mirea Mihaela, Popescu Alina - ianuarie 2018.
- Clubul artelor - activitate cu caracter permanent - Tudorancea Cristina, Nedelcu Janina,
Mirea Mihaela, Popescu Alina.
- Comunitate cultural - Clubul de lectură- activitate cu caracter permanent - Tudorancea
Cristina, Nedelcu Janina, Popescu Alina.
- Implicarea bibliotecii în managementul disciplinei limba și literatura română.
Semestrul al II-lea
Au fost aplicate simulări ale examenelor finale (Bacalaureat).
Activităţile demonstrative organizate în cadrul comisiei au vizat atât lecţii şi referate, cât
și analize ale rezultatelor obținute de elevii claselor a XII-a la simularea examenului de
BACALAUREAT- martie 2018.
Clubul de teatru - permanent, Tudorancea Cristina, Nedelcu Janina, Popescu Elena-Alina.
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Organizarea CERCULUI METODIC al PROFESORILOR din cadrul ciclului liceal, mai
2018 - Bodea Emilia,Tudorancea Cristina, Nedelcu Janina, Mirea Mihaela-Florentina, Popescu
Elena-Alina, Ungureanu Viorica.
Lecție demonstrativă “Galeria personajelor” – “O scrisoare pierdută”, I.L. Caragiale,
Mirea Mihaela-Florentina, mai 2018.
Activitate extrașcolară - “Selfie cu o carte”, Tudorancea Cristina, Nedelcu Janina,
Popescu Elena-Alina, Ungureanu Viorica.
Activitate extrașcolară - “Târgul librăriilor”, Tudorancea Cristina, Nedelcu Janina,
Popescu Elena-Alina, Ungureanu Viorica.

-

-

Analiza SWOT
Puncte tari:
Preocuparea pentru informare şi documentare a membrilor comisiei.
Corelarea permanentă a conţinutului învăţării cu cerinţele examenelor naţionale.
Fixarea, precizarea şi diversificarea modalităţilor de evaluare şi notare.
Stimularea actului lecturii în rândul elevilor prin intermediul unor activități extrașcolare
(Clubul artelor, teatru, cerc de creații literare).
Pregătirea elevilor capabili de performanță.
S-a realizat o judicioasă selectare a auxiliarelor şcolare, avându-se în vedere câteva
criterii pe care membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie între
prevederile programei şi conţinutul manualelor, continuitate, eficienţă.
Puncte slabe:
Rezultate slabe obținute de elevii claselor a IX-a în urma aplicării testării inițiale.
În urma organizării OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, etapa
locală, nu s-a calificat niciun elev la etapa județeană.
Rezultate slabe obținute de elevii claselor a XI-a și a XII-a în urma simulării.
Oportunităţi:
Interesul cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în
parteneriat.
Capacitățile intelectuale ale elevilor.
Ameninţări:
Imposibilitatea organizării de activităţi conform metodelor moderne, din lipsa fondurilor.
Numărul mare de elevi din clasa a IX-a ce prezintă numeroase dificultăţi de exprimare.
Numărul mare de documente ce trebuie întocmite.
Lipsa de interes pe care o manifestă elevii în ceea ce priveşte lectura.
Plan de îmbunătăţire:
Implicarea activă a elevilor în cadrul orelor de limbă și literatură română, în timpul orelor
de pregătire suplimentară, dar și în cadrul activităților extrașcolare.
Preocupări pentru diversificarea situaţiilor de învăţare, pentru o motivare adecvată a
interesului elevilor.
Activităţile extracurriculare își propun să vizeze atât evenimente literare, cât și culturale
menite să stârneacă interesul elevilor.
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-

Întocmirea unor teste unitare care să conțină itemi subiectivi astfel încât să solicite și să
dezvolte capacitățile de analiză ale elevilor.
Organizarea cercului de teatru în vederea stimulării interesului pentru lectură

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE LIMBI STRĂINE
Activitatea Comisiei s-a desfăşurat conform graficului stabilit, activităţile propuse fiind
puse în practică.
Semestrul I
În luna septembrie s-a făcut analiza activităţii Comisiei în anul şcolar 2016-2017, s-a ales
responsabilul de Comisie Metodică, s-au realizat planurile pentru recapitularea iniţială şi s-au
elaborat planificările calendaristice pentru semestrul I al anului şcolar în curs. Toţi membrii
Comisiei au depus planificările semestriale la data stabilită, iar acestea au fost elaborate conform
programei şcolare. Tot în luna septembrie dna prof. Ilie Cătălina Gabriela a prezentat o
diseminare despre Conferinţa Naţională pentru profesorii de limba engleză Fischer
International, desfășurată la Bucureşti în zilele de 1-2 septembrie 2017.
În luna octombrie s-au elaborat, validat şi corectat testele iniţiale, s-a redactat raportul
referitor la rezultatele testelor iniţiale şi s-au identificat elevii capabili de performanţă. Profesorii
de limba engleză au început pregătirea elevilor de performanţă pentru Olimpiada Judeţeană de
Limba Engleză a Liceelor Tehnologice şi Vocaţionale.
În luna noiembrie s-au analizat ritmicitatea notării şi ritmul de parcurgere a programei.
Dna prof. Ilie Cătălina Gabriela a susținut o lecție demonstrativă la clasa a XI-a B cu tema
„Modern Adventures” și a prezentat referatul „Evaluarea inițială – instrument indispensabil de
evaluare”. Tot în luna noiembrie, în cadrul evaluării ARACIP, dra profesoară Andrei Elena a
susținut lecția „Urban Legends” la clasa a XII-a J.
În luna decembrie, dna prof. Jingan Gabriela a susținut referatul „Exploiter des
documents authentiques”, iar dra prof. Pârvan Ana-Maria a prezentat referatul „Vocabularul
limbii franceze”.
În luna ianuarie, profesorii de limba engleză au continuat pregătirea elevilor de
performanţă pentru Olimpiada Judeţeană de Limba Engleză a Liceelor Tehnologice şi
Vocaţionale. Toţi membrii Comisiei au continuat pregătirea elevilor de performanţă pentru
concursurile şcolare, ca şi pregătirea elevilor de clasa a XII-a care urmau să susţină examen de
admitere la o facultate, la o şcoală militară sau de poliție la limba engleză sau la limba franceză.
Semestrul II
În luna februarie s-au elaborat planificările calendaristice pentru semestrul II al anului
şcolar în curs și a continuat pregătirea elevilor de performanță pentru participarea la concursurile
de limba engleză și de limba franceză. Profesorii din Comisie au participat ca evaluatori la
competențele lingvistice într-o limbă străină din cadrul examenului de bacalaureat, unde elevii au
înregistrat rezultate bune și foarte bune.
În luna martie profesorii de limba engleză au continuat pregătirea elevilor de performanţă
pentru Olimpiada Judeţeană de Limba Engleză a Liceelor Tehnologice şi Vocaţionale.
În luna aprilie dna prof. Jingan Gabriela a susținut o lecție demonstrativă cu tema „Le
subjonctif présent” la clasa a XI-a D. Tot în luna aprilie s-au desfășurat, la nivel de școală,
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concursul de eseuri în limba engleză „I Love English”, ediția a V-a și concursul de prezentări
Power Point în limba engleză „Să fim cetățeni globali”, ediția a II-a, iar la nivel județean,
Olimpiada Judeţeană de Limbă Engleză a Liceelor Tehnologice şi Vocaţionale, unde elevii
participanți au obținut premii și mențiuni.
În luna mai dra prof. Andrei Elena a susținut o lecție demonstrativă cu tema „Man-made
Wonders” la clasa a IX-a H și a prezentat referatul „Strategii eficiente utilizate de profesor
pentru prevenirea abandonului școlar”.
În luna iunie dna prof. Ionescu Adriana a prezentat referatul „Exploring the Spiral of
Enquiry”, iar dl prof. Stroe Dan a susținut o diseminare cu tema „L’importance de
l’apprentissage et de l’utilisation du flé pour les élèves”. Tot în luna iunie s-a desfășurat la nivel
de școală concursul de dictare în limba engleză „Let’s Write Correctly!”, ediția a IV-a, unde
elevii participanți au obținut premii și mențiuni.
Anexa cu centralizarea premiilor și mențiunilor obținute de elevi la concursuri și
olimpiade școlare se găsește în dosarul Comisiei metodice la secțiunea: Rezultatele elevilor la
evaluarea iniţială, la concursuri, olimpiade, la examene naţionale.
Drept pentru care se încheie prezentul raport de activitate de către prof. Andrei Elena, în
calitate de responsabil Comisie metodică.
COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
În sistemul educațional actual, analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop
stabilirea situaţiei reale şi a măsurilor ce se impun pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute și
depăşirea disfuncţionalităţilor ce pot apărea în procesul instructiv-educativ.
I Curriculum
Activitatea la nivel de Comisie metodică a profesorilor de matematică și științe s-a
desfăşurat conform programului de activitate stabilit la începutul anului şcolar. Astfel, pe
parcursul anului şcolar 2017-2018, Comisia metodică a cadrelor didactice de la catedrele de
matematică-fizică-chimie-biologie şi-a propus atingerea următoarelor obiective:
 Creşterea eficienţei activităţii de predare-învăţare şi înzestrarea elevilor cu valorile,
competenţele şi atitudinile cuprinse în programele şcolare în vigoare;


diferenţierea activităţii cu elevii şi adecvarea conţinuturilor de învăţare la nivelul claselor,
esenţializarea conţinuturilor şi prezentarea lor într-o formă accesibilă;



Perfecţionarea tehnicii didactice educative;



Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare în scopul creşterii
eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării;
îmbinare şi alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica activităţii cu fişe etc.) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor în grup,
asaltului de idei etc.;





însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă;

19



pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursuri şcolare, olimpiade şi examene
(Examenul de Bacalaureat - clasa a XII-a, Concursul interjudețean matematică și
contabilitate, Concursul județean “Sclipirea Minții”, Concursul județean de matematică
“Boris Capșa”, Concursul național de matematică “A.Haimovici”, Simpozionul județean al
elevilor “Aplicații ale matematicii în practică”, Concursul județean de fizică “H.Hulubei”,
Concursul regional de fizică “Șerban Țițeica”)



Identificarea şi acoperirea pe cât posibil a lacunelor din cunoştinţele elevilor.
Activităţile prin care s-au realizat într-o bună masură obiectivele de mai sus sunt:



întocmirea la timp, de către toate cadrele didactice din Comisie, a planificărilor
calendaristice semestriale şi anuale, conform programelor şcolare în vigoare;
parcurgerea integrală a programelelor şcolare de către toţi membrii comisiei, conform
planificărilor şi în corelaţie cu conţinutul manualelor alternative;




administrarea de teste iniţiale (predictive) la toate clasele, la disciplinele matematicăfizică-chimie-biologie, urmate de analiza şi interpretarea acestora; fiecare cadru didactic şia stabilit odată cu concluziile şi un plan de măsuri care a inclus printre altele şi programe
de recuperare pentru elevii rămaşi în urmă la învăţătură;



întocmirea încă de la începutul semestrului I a graficului de pregătire suplimentară pentru
Bacalaureat - clasa a XII-a.



cadrele didactice din această Comisie au fost permanent preocupate pentru asigurarea
conţinutului ştiinţific al lecţiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metode
moderne de predare-învăţare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul
cu fişe, utilizarea cu preponderenţă a metodelor din clasa celor active-participative etc.);



realizarea activităţilor metodice propuse conform programelor stabilite şi încheierea de
procese verbale pentru fiecare şedinţă a comisiei metodice;



întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal.
II Dezvoltare profesională:
 activitatea de perfecționare s-a concretizat şi prin participarea unor cadre didactice la
proiecte, programe și cursuri de perfecționare.






permanentă colaborare, pe tot parcursul anului, între toţi membrii Comisiei metodice,
urmărindu-se o cât mai bună coordonare, înţelegere şi aplicare a activităților programate/
planificate;
participarea membrilor Comisiei la acţiunile organizate la nivelul şcolii, precum şi la
nivel judeţean şi informarea cu privire la noutăţile apărute în învăţământ.
III Comunicare
La baza relaţiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc, conduita civilizată,
colaborarea şi înţelegerea, afectivitatea. Elevii au fost în permanenţă încurajaţi în dorinţa
de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, punctualitate, ţinută decentă, conduită
morală. Cadrele didactice din Comisia noastră au fost preocupate de cultivarea la elevi a
atmosferei de muncă, a respectului reciproc, dorinţei de afirmare şi autodepăşire. Este
ştiut faptul că interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor
atmosfera din clasă, cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau
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care, dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului-clasă.
Pentru a facilita comunicarea elev-elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe
grupe şi echipe de elevi. Pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură şi disciplină sa menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi
cadre didactice şi echipa managerială.


Colaborarea eficientă a dus la împărtăşirea reciprocă a experienţei didactice. A fost
promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi
o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. S-a realizat comunicarea foarte bună
cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost organizate activităţi
extracurriculare.
IV Activități consiliere și extrașcolare
Activităţile prin care s-au realizat într-o bună masură obiectivele de mai sus sunt:



D-nul prof. Dinu Constantin a desfășurat activități extracurriculare cu clasa la care este
diriginte. A făcut și face în continuare pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a în
vederea susținerii examenului de Bacalaureat rezultatul a fost că toți elevii de la cele 2
clase au intrat în bacalaureat și au promovat.
A participat cu elevii la:
- Concursul județean “Sclipirea Minții”, organizat la Liveul Tehnologic “C. Nenițescu”
în noiembrie 2017. Elevii pregătiți de d-nul profesor au obținut următoarele rezultate:
Molnar Renata, cls. a X-a - locul II; Horhocia Andreea, cls. a XII-a - locul I; Aldea
Aurel, cls a XII-a - locul II; Vasile Andreea - locul III.
- Concursul județean “Boris Capșa” cu următoarele rezultate: Locul I - Aldea Aurel (XII)
si Molnar Renata (X), Locul II - Horhocia Andrea (XII), Locul III - Vasile Andrea (XII)
- Concursul Național “Adolf Haimovici”, Locul I - Molnar Renata
- Concursul interjudețean “Epsilon”, Locul II - Vasile Andrea (XII), Mențiune - Aldea
Aurel (XII)
- Simpozionul elevilor “Aplicații ale matematicii în practică”: Locul I - Popa A. si Pertea
E. (X), Locul II - Tinta A., Locul III - Besleaga A, Alecsandru A.
- Concursul interjudețean “Epsilon” Locul II - Vasile Andrea, Mențiune - Aldea Aurel
D-na prof. Druga Cristina desfășoară activități extracurriculare cu clasa la care este
dirigintă și participă în continuare la proiectele ce se desfășoară în școală, continuând
parteneriatele realizate. A făcut și face în continuare pregătire suplimentară cu elevii
claselor a XII-a în vederea susținerii examenului de Bacalaureat. Rezultatul a fost că toți
elevii care au intrat în bacalaureat au promovat.
A participat cu elevii la:
- Concursul Județean “Sclipirea Minții”, unde a obținut rezultate bune cu eleva Șindrilaru
Veronica - locul III.
- Concursul județean “Boris Capșa”, Locul I eleva Sarbu Stefania
- Simpozionul elevilor “Aplicații ale matematicii în practică”: Locul I - Mihalache
Maria





D-na prof. Baciu Alina a susținut o lecție la cls. a IX a cu tema “Incursiuni în spațiul
cosmic”.
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A participat cu elevii la simpozionul județean “Aplicații ale matematicii în
practică” unde a obținut: Locul I - Grecu Ionela, Locul III - Popa Justin, mențiune Aldea Alexandra, Alexandru Marina


D-na prof. Dragu Carmen desfășoară activități extracurriculare cu clasa la care este
dirigintă și participă în continuare la proiectele ce se desfășoară în școală, continuând
parteneriatele realizate, a făcut si face în continuare pregătire suplimentară cu elevii
claselor a XII-a în vederea susținerii examenului de Bacalaureat; rezultatul a fost că toți
elevii care au intrat în bacalaureat au promovat. Participă în cadrul proiectelor ce se
desfășoară în școală și continuă parteneriatele existente.
A participat cu elevii la:
- Concursul județean “Boris Capșa”, Locul III - Murgociu Cristina (IX), Mențiune Petcu Luminita (IX), Stefan Diana (IX), Neagu Ramona (IX)
- Simpozionul elevilor “Aplicații ale matematicii în practică”: Locul I - Mitoi L., Locul
II - Radu C., Locul III - Manicu A.



D-na prof. Sandu Doina a făcut și face în continuare pregătire suplimentară cu elevii
claselor a XII-a în vederea susținerii examenului de Bacalaureat. Rezultatul a fost că toți
elevii care au intrat în bacalaureat și au promovat, desfășoară activități extracurriculare cu
clasa la care este dirigintă și participă în continuare la proiectele ce se desfășoară în
școală, continuând parteneriatele realizate. A susținut în cadrul comisiei metodice în
semestrul I referatul “Comunicare didactică”.
A participat cu elevii la:
Concursul județean “Boris Capșa”, Locul III - Buga Elena, Mențiune - Lupsa Elena



D-na prof.Stancu Luciana desfășoară activități extracurriculare cu clasa la care este
dirigintă și participă în continuare la proiectele ce se desfășoară în școală, continuând
parteneriatele realizate. În cadrul comisiei metodice a ținut lecția deschisă “Energia
mecanică. Conservarea energiei mecanice”
A participat cu elevii la concursurile de fizica organizate la nivel ISJ:
- Concursul județean “H. Hulubei” Locul I - Ștefan D., Toader G., Locul II - Pitu M.,
Molnar R., Marin D., Franculescu N., Locul III - Codreanu A.
- Concursul interjudețean “Șerban Țițeica”, Locul III - Toader C., Mențiune - Petcu L.,
Pitu I. Stefan D., Marin D.



D-l prof. Dârstaru Ggeorghe a ținut lecția deschisă “Limite de funcții. Asimptote” la
clasa a XI-a. A participat la:
- Concursul “Sclipirea Minții”, unde elevii au obținut următoarele rezultate: Pana
Madalina cls. a IX-a - locul I, Dobrisan Raluca cls. a XI-a locul II, Toma Denisa cls. a
XI-a - mențiune.
- Concursul județean “Boris Capșa”, Locul I - Busuioc R., Locul II - Calinoiu Oana,
Locul III - Guta Laura.
- Concursul National “Adolf Haimovici” Locul I - Dobrisan Raluca



D-na prof. Filip Daniela a tinut o lecție deschisă la comisia metodică “Proprietățile
compușilor ionici. Clorura de sodium.” A participat cu elevii la concursurile de chimie
organizate la nivel ISJ.
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A ținut în cadrul comisiei metodice referatul “Tradițional și modern în predarea chimiei”
A participat cu elevii la:
- Simpozionul elevilor “Aplicații ale matematicii în practică”: Locul I - Stefan D., Locul II
- Murgociu C.
 D-na prof. Chifan Mariana a susținut o lecție la cls. a IX-a cu tema “Incursiuni în
spațiul cosmic”
A participat cu elevii la:
- Simpozionul elevilor “Aplicații ale matematicii în practică”: Locul I - Moise M., Locul II
- Ciocu A., Mențiune - Costache A.
În cadrul activităților desfășurate de profesorii care fac parte din comisia metodică reala
am constatat următoarele:
Puncte tari:
 dezvoltarea creativității elevilor;
 tratarea diferențiată a elevilor;


pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a XII-a pentru Bacalaureat;



folosirea de materiale auxiliare în cadrul activității didactice;



folosirea metodelor interactive pentru stimularea elevilor în cadrul orelor.
Puncte slabe:
insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri de matematică,
fizică, chimie sau biologie; există destui elevi care ar putea face faţă unui concurs, dar
pregătirea insuficientă îi determină să renunţe la activitatea de performanţă la aceste
discipline;





insuficient timp pentru rezolvări de probleme și exerciții din cauza materiei stufoase;



timpul alocat orelor în care profesorii ar putea folosi TIC este extrem de redus;





datorită faptului că un număr de elevi sunt navetiști nu participă la programele de
pregătire suplimentară.
Oportunități:
participări la proiecte, parteneriate, concursuri, activități extrașcolare;



promovarea imaginii școlii în revista școlii și pe blogul școlii;



folosirea de metode active pentru recuperarea rămânerii în urmă;
Amenințări:



insuficiente fonduri pentru premierea elevilor;



lipsa motivației pentru părinți și elevi pentru obținerea performanței școlare.
Măsuri:
 planificarea de acțiuni atractive care să implice metode moderne de predare;


atragerea unui număr cât mai mare de elevi la concursurile școlare prin stimularea
competiției și popularizarea rezultatelor;



Folosirea bazei materiale cât mai eficient la lecții.
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COMISIA METODICA „OM ŞI SOCIETATE”
În anul școlar 2017-2018, Comisia metodică „Om şi Societate” și-a desfășurat
activitatea în următoarea componenţă: Popa Magdalena, profesor de geografie şi responsabil al
comisiei, Boaru Marinela, profesor de geografie, Iordachiță Costel, profesor de istorie,
Zâmbreanu Dan, profesor de istorie, Drăgoiu-Carpen Gina, profesor științe socio-umane,
Cercel Carmen, profesor științe socio-umane, Olteanu Lucia, profesor științe socio-umane și
consilier școlar, Huiu Florentina, profesor științe socio-umane, Moise Mihaela, profesor de
religie, Răileanu Ionel, profesor de religie, Veveriță Veronica, profesor de istorie și geografie.
I. Obiective
În scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, Comisia metodică
„Om și Societate” și-a propus atingerea următoarelor obiective:
- o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor
roluri ale profesorului: creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier,
moderator, partener și evaluator;
- identificarea si aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească
temeinic cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă;
- dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei bune
încadrări a elevilor în viaţa socială: comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi
atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor
informaţii complexe raportate la un eveniment sau fenomen naţional, european ori universal;
- formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a
capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta discernământ în
argumentarea acestor opţiuni, în exprimarea sensibilităţii etice şi estetice;
- creşterea ponderii activităţilor independente, diferentiate sau de grup;
- adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare la nevoile elevilor cu cerințe
educative speciale și sprijinirea incluziunii acestora în mediul școlar liceal;
- monitorizarea progresului şcolar;
- educarea spiritului de disciplină şi colaborare;
- imparțialitatea si promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevii;
- organizarea de activităţi extracurriculare;
- cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de
evaluare, tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către elevi), atât în
forma sa clasică, dar şi în cea complementară: proiect, portofoliu, investigaţie, autoevaluare;
- realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei;
- perfecționarea continuă a tuturor cadrelor didactice;
- ameliorarea bazei materiale;
- pregătirea elevilor pentru obținerea de performanțe la examene, concursuri, olimpiade,
precum și a celor cu rezultate nesatisfăcătoare;
- realizarea unei comunicări reale și eficiente între cadrele didactice, în scopul unei bune
desfășurări a activităților comisiei.
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II. Activităţi desfășurate
Activitatea la nivelul Comisiei metodice „Om şi Societate” in anul şcolar 20172018 a cuprins următoarele:
- proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în
vigoare şi specificul claselor şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului în
procesului instructiv-educativ;
- a fost analizată activitatea comisiei din anul școlar 2016 - 2017 şi stabilite
responsabilităţile fiecărui membru pentru noul an şcolar;
- a fost dezbătut și adoptat planul managerial și cel operațional la nivelul comisiei;
- au fost aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea ameliorării procesului
instructiv-educativ;
- activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe promovarea
unor metode participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor și specificul disciplinei;
- au fost organizate următoarele activități:
 în luna septembrie s-a organizat Comisia metodică “Om și societate”, s-au stabilit
activitățile pentru anul școlar în curs și s-au stabilit responsabilitățile fiecărui membru
al comisiei.
 în luna octombrie s-au analizat rezultatele testelor inițiale aplicate elevilor la începutul
anului.
 în luna noiembrie, d-na profesor Olteanu Lucia a susținut un referat cu titlul
“Inteligența emoțională”, în cadrul unei mese rotunde;
 în luna decembrie dl profesor Iordachiță Costel, alături de dl profesor Zâmbreanu Dan
și d-na profesor Cercel Carmen a organizat activitatea “1 Decembrie - Ziua Marii
Uniri”;
 în luna decembrie d-na profesor Moise Mihaela a organizat alături de elevii colegiului
un spectacol de colinde tradiționale, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă;
 în luna ianuarie, dl profesor Iordăchiță Costel a organizat activitatea “Făurirea statului
național român în context european”, pentru a celebra 159 de ani de la Unirea
Principatelor Române.
 în luna februarie d-na profesor Huiu Florentina a susținut un referat cu titlul “Metode
activ - participative în predarea științelor socio-umane”.
 în luna martie s-au analizat rezultatele simulării examenului de Bacalaureat și s-au
stabilit măsurile remediale necesare de către profesorii de geografie și științe socioumane.
 în luna aprilie d-na profesor Costianu Irina a organizat activitatea numită “De la troc la
criptomonedă”, alături de elevii clasei a XI-a D.
 în luna mai s-au susținut activități legate de celebrarea Zilei de 9 Mai - Ziua Europei Ziua Independenței, în care au fost implicați elevi din toți anii de studiu.
 în luna iunie s-a organizat activitatea transdisciplinară “Migrațiile - între trecut, prezent
și viitor”, de către d-nii profesori: Iordăchiță Costel, Popa Magdalena, Olteanu Lucia și
Răileanu Ionel, alături de elevi de la diferite clase.
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- a fost verificată activitatea membrilor comisiei prin: controlul documentelor școlare
(planificari, proiecte didactice, teste inițiale, teste de evaluare sumativă), realizarea unor
dezbateri în cadrul ședintelor catedrei, procese verbale ale activitătilor extracurriculare;
- strategiile didactice au fost adaptate la particularitățile de vârsta ale elevilor;
- cadrele didactice și-au întocmit portofolii personale;
- elevii au fost sprijiniți în atingerea performanțelor școlare prin activități de pregătire
suplimentară;
- procesul de evaluare s-a realizat atât prin metode clasice, cât și prin metode alternative;
- au existat preocupări pentru îmbogățirea bazei materiale;
- cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul cercurilor pedagogice
pentru fiecare disciplină;
- au fost comemorate și sărbătorite principalele evenimente și momente din istoria
națională.
III. Analiza SWOT
În urma unei scurte analize a activității din anul școlar 2017 – 2018, pot fi
evidențiate următoarele aspecte:
Puncte tari:
 respectarea planului operațional propus la începutul anului;
 o bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare și toate celelalte comisii
metodice;
 disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de predare învățare (utilizarea calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe grupe);
 evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă;
Puncte slabe:
 material didactic insuficient;
 neimplicarea activă a tuturor membrilor comisiei merodice;
 prea multe schimbări în timp scurt;
 lipsa de interes al elevilor nu permite obținerea de performanțe la olimpiadele de
specialitate.
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COMISIA METODICA “SERVICII”
Comisiile metodice Servicii I (14 profesori membrii) și Servicii II (15 profesori membrii) din
cadrul Ariei Curriculare Tehnologii și-au desfășurat activitatea conform planificării intocmite si
aprobate la inceputul anului scolar. Prin aceste activități, s-au urmărit următoarele obiective:
- respectarea parcurgerii conținuturilor, conform planificărilor calendaristice;
- perfecționarea continuă a activității didactice;
- creșterea nivelului de pregătire de specialitate la clasă, laborator și instruire practică a elevilor;
- aplicarea metodelor moderne, activ-participative la predarea și învățarea disciplinelor de
specialitate;
- monitorizarea defășurării activităților din cadrul programului de predare și în afara acestuia;
- realizarea unei pregătiri cât mai eficiente în vederea susținerii de către elevi a examenelor de
certificare a competențelor conform calificării;
Activitățile prin care s-au realizat obiectivele de mai sus au fost:
 procurarea programelor şcolare şi a S.P.P.-urilor, stabilirea manualelor și a auxiliarelor
curriculare;
 elaborarea CDL-urilor la clasele a X a și a IX a;
 realizarea planificărilor anuale și semestriale în termenul prevăzut;
 participarea unor profesori la cursuri de perfecționare, obținerea gradelor didactice (Costianu
Irina) și susținerea inspecțiilor și a preinspectiilor pentru grade (Anghel Tanța și Șoriga
Gabriela);
 aplicarea testelor inițiale şi finale și analiza rezultatelor;
 utilizarea de către profesorii din comisie a metodelor moderne de instruire practică prin firma
de exercițiu și prin folosirea mijloacelor moderne de predare (calculator, soft-uri de
specialitate, site-uri specializate, platforme educaționale,etc.); întocmirea documentației de
înființare, respectiv preluare a firmelor de exercițiu;
 predarea-primirea firmelor de exercițiu;
 implicarea profesorilor comisiei în proiecte naționale și internaționale:
o prof. Cătălina Poștovei, împreună cu cinci elevi au fost prezenți la reuniunea de
Proiect Eramus+: OMIT (ODYSSEY- Migration and its influence on teenagers) la Tercelra,
Portugalia;
o a continuat și este în desfășurare activitatea în cadrul Clubului de presă, coordonat de
prof. Poștovei Cătălina: revista BE SMART a dedicat numărul din decembrie Proiectului
Proiect Eramus+: OMIT (ODYSSEY- Migration and its influence on teenagers);
o în cadrul Proiectului “Ne unește Adolescența”, prof. Budău Măriuca a coordonat elevii,
desfășurând activități în comun cu Centrul Școlar pentru Educație incluzivă Buzău;
o profesorii Comisiilor Sevicii I și II au fost implicate în activități de voluntariat
 “Săptămâna europeană a abilităților vocaționale” – prezentarea firmelor de exerciţiu din
clasele a XI-a, în luna noiembrie;
 ”Biblioteca vie”, activitate prin care elevii claselor a XII-a s-au întâlnit și au participat la
discuții cu specialiști din diverse domenii în care vor să profeseze;
 Continuarea proiectelor ”Viața bate teoria” – târgul județean al firmelor de exercițiu și
”Din virtual în real”;
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 Lecție demonstrativă – prof. Mihai Daniela;
 Aprobarea, afișarea și alegerea temelor de proiect pentru certificarea competențelor
profesionale, nivel 4 de calificare;
 Pregătirea elevilor în vederea participării la competiția ”Bussines Plan pentru firmele de
exercițiu” și organizarea acestei competiții la nivel local și județean;
 Pregătirea elevilor pentru olimpiada interdisciplinară de către profesorii Enuș Adina, Anton
Adriana, Ardeleanu Magdalena, Anghel Neacșa, Lungu Marioara, Pavel Camelia, Poștovei
Cătălina, Duca Cecilia, Vrânceanu Gilda, Stoian Florina și participarea la evaluarea lucrărilor
de la olimpiada județeană (prof. Anghel Neacșa, Ardeleanu Magdalena și Buie Roxana); prof.
Drenea Cristina a însoțit lotul de elevi calificați la olimpiada interdisciplinară națională;
 desfăşurarea de activități de pregătire și îndrumare a elevilor în vederea obținerii nivelului de
calificare 4 și organizarea examenului de certificare a competențelor profesionale, nivel 4;
 încheierea de conventii de colaborare pentru desfășurarea practicii pentru toate domeniile și
specializările;
 elevii coordonaţi de prof. Poştovei Cătălina, Ardeleanu Magdalena, Enuş Adina, Anton
Adriana, Pavel Surlaru Adriana, Serban Cornelia şi Soriga Gabriela au participat la Târgurile
Firmelor de exercițiu, la competiții on-line dedicate F.E. și la competiția Business Plan unde
au fost obținute numeroase premii si mentiuni (vezi anexa 1);
 obținerea „Mărcii de calitate” la cele doua F.E. coordonate de prof. Enuș Adina și Poștovei
Cătălina;
 elevii noștri s-au implicat în numeroase proiecte:
o
“Job Shadow Day”, în cadrul Junior Achievment; o obișnuință deja pentru liceul
nostru, activitatea în care sunt implicați elevii claselor a-XI-a care se bucură de o largă participare și
recunoaștere;
o
“Biblioteca Vie” prilejuiește an de an elevilor noștri întâlniri cu persoane de diferite
profesii, cu care susțin un dialog constructiv;
o
“Alege, este dreptul tau”;
o
”MatCont”, secțiunea Științe;
o
“Din virtual în real prin F.E.”, etc.
Punctele tari ale activității comisiei au fost în general următoarele:
 implicarea directă a unor colegi în activităţii de elaborare de curricule și S.P.P;
 colectiv format, în cea mai mare parte, din profesori cu experienţă la catedră;
 implicarea în numeroase programe, proiecte, şcolare şi extraşcolare naționale și
internaționale: Junior Achievement, Comenius, Grundwig, GTP, Erasmus+, etc.;
 experiențele internaționale dobândite de către profesorii implicați în proiecte europene;
 număr suficient de ore pentru pregătirea teoretică şi practică;
 rezultate bune şi foarte bune la olimpiadele interdisciplinare, târguri ale firmelor de
exerciţiu, „Business Plan”, diferite concursuri internaționale;
 aplicarea metodelor moderne de pregătire practică prin firme de exerciţiu, tratarea
diferenţiată a elevilor, abordarea interdisciplinară a modulelor C.D.L., lucrul prin proiecte,
implicarea agenţilor economici în activitatea de pregătire practică a elevilor;
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 imaginea bună pe care o are colectivul de profesori economişti la nivel judeţean şi
naţional;
 deschiderea spre introducerea metodelor moderne de predare manifestată de un grup mare
de profesori din catedră;
 îmbunătățirea bazei IT în cadrul cabinetului de F.E.
 preocuparea celor mai multi profesori pentru formarea continuă (masterate, grade
didactice, programe de formare continuă organizate de CCD sau de diferite instituții
naționale și internaționale)
Punctele slabe ale activității comisiei au fost următoarele:


întârzierea realizării planificării școlare de către unii dintre colegi (puțini la număr);



neimplicarea unora dintre colegi la activitățile comisiei;



manualele şcolare oferite gratuit la clasele sunt depăşite iar la clasele IX-XI nu mai corespund
noilor programe;
lipsa notării ritmice, la unele dintre discipline;




refuzul unui număr de 17 elevi de a susține examenul de certificare a calificării profesionale,
deși proiectele au fost făcute și predate;



preocupare scăzută pentru perfecționare profesională din partea unor cadre didactice;

 oarecare întârzieri la parcurgerea materiei, cauzate în principal de necesitatea desfășurării
activității în cadrul firmelor de exercițiu.
Ca o concluzie la întreaga activitate a comisiei metodice în anul şcolar 2017-2018,
apreciem că aceasta s-a desfăşurat în bune condiţii, membrii comisiei preocupându-se pentru
creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ la modulele şi disciplinele de specialitate.
COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR de la clasele IX-X şi-a desfăşurat activitatea
în anul şcolar 2017-2018 în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar
şi s-a concretizat în:
 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor
în vigoare
 Distribuirea, completarea și semnarea contractului educaţional între şcoală, elev şi părinte
 Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele
verbale ale şedinţelor şi propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.
 Organizarea de şedinţe metodice pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii
dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elevdiriginte-părinte
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din
mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare şi
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare
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 Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie
şi dezvoltarea simţului civic, ecologic artistic, invitarea la orele de dirigenţie a consilierului
şcolar, agenţilor poliţiei de proximitate, excursii tematice, vizite la muzee, vizionarea de
spectacole şi piese de teatru.
 Derularea de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în liceu
Activitatea desfăşurată
I. Studierea programelor de consiliere și orientare în vigoare pentru învăţământul
liceal, de către toţi diriginţii.
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi
orientare specifice învăţământul liceal .
- diriginţii au consultat în format electronic programele Consiliere şi orientare, conform nivelului
şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi
semestriale la dirigenţie
II Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare pentru părinţi în vederea
desfăşurării activităţilor pe baza unor materiale suport sau scenarii educative. Ora de
consiliere pentru elevi este inclusă in orar.
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de
interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de
consiliere cu părinţii
- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametrii
calitativi ora de dirigenţie (este inclusă in orar).
Puncte slabe:
- sunt situaţii in care diriginţii desfăşoară orele de dirigenţie in afara şcolii dar nu completează
fişa de monitorizare sau proces-verbal de derulare a activităţii
III. Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere, activităţi
extraşcolare, activităţi educative cu părinţii) şi desfăşurarea activităţilor educative
stabilite:
Puncte forte:
- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi
semestriale la consiliere şi orientare.
- diriginţii au completat macheta caietului dirigintelui
- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice
statutului de diriginte
- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi
coordonează
Puncte slabe:
- uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare
şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse conform planificării
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IV. Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului
Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului.
Puncte forte:
- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete
ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate
- aplicarea de chestionare cu privire la nivelul de satisfacție al părinților față de calitatea actului
instructiv-educativ, interpretarea acestora și propunerea de măsuri corective
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse
- toţi diriginţii claselor a IX-a, a X-a au semnat contractul educaţional şcoală-familie cu părinţii
Puncte slabe:
- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu
părinţii
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un
parteneriat eficient şcoală-familie
- neimplicarea părinţilor în dezvoltarea actului educațional, susținerea proiectelor inițiate de
școală și a serviciilor oferite de aceasta (întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale
a şcolii, activități de voluntariat, parteneriate)
V. Organizarea colectivului de elevi:
Puncte forte:
-stabilirea responsabilităţilor în cadrul colectivului de elevi (lider, responsabil cu inventarul
clasei, responsabil cu curăţenia, frecvenţa)
- colaborarea cu profesorii clasei, coordonatorul cu proiecte şi programe educative şi consilierul
psihopedagog.
Puncte slabe:
-nu sunt identificați, monitorizați și orientați elevii care necesită consiliere psihopedagogică către
psihopedagogul școlar.
- sunt diriginți care nu se implică în antrenarea elevilor in activităţi sportive, cultural artistice,
cluburi, asociaţii, etc
- sunt diriginți care nu monitorizează ţinuta elevilor şi purtarea de către aceştia a însemnelor
şcolii (ținuta decentă, carnet elev)
- comunicarea și relaționarea diriginților cu elevii lasă de dorit, în unele cazuri
VI. Completarea documentelor şcolare și a situaţiilor solicitate:
Puncte forte:
- completarea corectă a catalogului clasei cu unele excepții
- motivarea periodică a absenţelor pe baza certificatelor medicale sau pe baza cererilor din partea
părinţilor
- completarea situaţiilor statistice şi de altă natură (dosare de bursă, frecvenţa elevilor, înscriere
examene, etc.) cerute de conducerea şcolii/ ISJ
Puncte slabe:
- sunt cazuri în care elevii sunt sancționați fără să existe un referat din partea dirigintelui
- nu întotdeauna diriginții informează în scris părinții despre situația școlară a elevilor
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VII. Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în
baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea
activităţilor metodice:
Puncte forte:
- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii
educative („101 antreprenori”, clasa a X-a C, prof. diriginte Căpriţă Paraschiva; „Violenţa
şcolară – factor de risc pentru elevi, părinţi, profesori”, clasa a IX-a G, prof. diriginte Enuş
Adina; „Imaginea de sine şi stima de sine”, clasa a X-a A, prof. diriginte Olteanu Lucia, referat –
„Studiu de specialitate: Rolul profesorului în clasa de elevi, sursă de autoritate sau de putere?”,
prof. Căpriţă Paraschiva)
- implicarea elevilor în proiecte și programe privind educația rutieră, educația și pregătirea
antiinfracțională a elevilor, protecția civilă, educația antiseismică, antidrog, împotriva traficului
de persoane etc.,
Puncte slabe:
- sunt diriginți care se implică mai puțin în derularea activităților specifice săptămânii “Să știi
mai multe, să fii mai bun” (program, resurse implicate, derularea activităților, întocmirea
raportului de activitate)
-nu sunt utilizate întotdeauna mijloacele de învăţământ moderne și metodele de instruire
diferenţiată, în orele de dirigenție
- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
- prezența scăzută a colegilor la orele demonstrative
VIII. Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale
elevilor şi de management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor
Puncte forte:
- majoritatea diriginţilor au prelucrat Regulamentului Intern la clasă;
- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc
şcolar, la nivel de clasă
- mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică,
conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia
- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea
situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev–profesor
- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi
promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă
Puncte slabe:
- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu
se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict
- uneori diriginții nu reușesc să rezolve corect unele conflicte elev-elev sau elevi-profesori
IX. Activităţi manageriale privind situaţia disciplinară a clasei:
Puncte forte:
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului /
dirigintelui, aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică
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- s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de
sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, absenteism
şcolar, comportament agresiv etc.)
- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate în vederea prevenirii şi combaterii
cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară
- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism
şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea
sancţiunilor conform ROI etc.)
Puncte slabe:
- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a
comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în
managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare)
- colaborare parţială dintre o parte din diriginţi şi consilierul şcolar pentru prevenirea şi
combaterea abaterilor disciplinare din cadrul liceului
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi
- dificultăţi în a identifica și aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism
- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune
- notele la purtare nu au fost stabilite întotdeauna într-un mod riguros
IX. Activităţi de consiliere şi orientare a elevilor
Puncte forte:
- derularea de activităţi de consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie privind traseul
socioprofesional al absolvenţilor.
- informarea claselor a X-a cu privire la metodologia de trecere în clasa a XI-a
- completarea de chestionare privind cariera
Puncte slabe:
- lipsa unei statistici comparative
X. Gospodărirea sălii de clasă:
Puncte forte:
- păstrarea în bună stare a inventarului clasei
- remedierea distrugerilor şi recuperarea pagubelor
Puncte slabe:
- unii diriginți nu se implică în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei în sala de clasă
- diriginții se implică mai puțin în modernizarea sălii de clasă
Oportunităţi:
- implicarea elevilor in activităţi in funcţie de aptitudinile / înclinaţiile personale;
- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane
strânse;
- participarea intensă la activităţi de voluntariat prin colaborarea cu instituţii ce deţin copii cu
cerinţe educaţionale speciale (Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe auditive
Buzău) sau persoane în vârstă (Căminul de bătrâni Alexandru Marghiloman Buzău)
- relaţionarea pozitivă a liceului cu instituţii precum: C.C.D. Buzău, A.R.A.C.I.P., Prefectura
Buzău, Consiliul Judeţean Buzău, Primăria Buzău, Direcţia de Sănătate Publică, Centrul de
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Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Buzău, Teatrul
„Geoge Ciprian”, Biblioteca „Vasile Voiculescu” etc.;
- existenţa unei oferte bogate de programe instituţionale;
- posibilitatea comunicării prin mijloace moderne;
- posibilitatea formării şi perfecţionării continue prin cursuri şi stagii de formare pe teme ce
vizează educaţia;
- îmbunătăţirea strategiilor de comunicare internă şi externă;
Ameninţări:
- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban care îi îndepărtează pe
elevi de studiu;
- influenţa, deseori negativă a „grupului” de elevi;
- numărul mare de elevi cu părinţii plecaţi în străinătate.
- existenţa unei discrepanţe între sistemul de valori promovat de şcoală şi sistemul de valori
recunoscut de către elevi;
- insuficienta atenţie acordată de către unele cadre didactice formării caracterului elevilor.
COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR CLS. XI-XII şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar şi s-a concretizat in:
 constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor;
 elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională conform programelor
în vigoare;
 organizarea de sedinţe cu părinţii;
 organizarea de şedinţe metodice pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii
 dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului
 elev-diriginte-părinte;
 constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
 atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare şi
 extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare;
 activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţia
şi dezvoltarea simţului civic, artistic, invitarea la orele de dirigenţie a consilierului şcolar,
vizionarea de spectacole şi piese de teatru.
 derularea de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în liceu.
Cele mai importante activităţi desfăşurate pe parcursul anului au fost următoarele:
1. Lecţie deschisă susţinută de prof. Mariana Chifan la clasa a XII-a K în cadrul Săptamanii
Educaţiei Globale cu tema „Schimbăm lumea”.
2. Activitate desfăşurată în cadrul campaniei antiviolenţă susţinută de prof. Cătălina Ilie la
clasa a XII-a B având tema „Empatia şi asertivitatea-alternativele violenţei”.
3. Activitate desfăşurată la clasele a XI-a E şi C de către prof. Cristina Tudorancea și Janina
Nedelcu, activitate cu tema „A fi cetăţean responsabil”, având ca invitat pe domnul
Tudorancea Mihail din cadrul Baroului Buzău.
4. Lecţie deschisă la clasa a XII-a I susţinută de prof. Adriana Anton cu tema „Comunicare
și conflict-forme de rezolvare a conflictelor”.
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5. Sedinţa - întâlnire de diseminare a proiectelor internaţionale cu tema „Hai-hui prin
Europa”, activitate organizată de prof. Cătălina Poştovei cu sprijinul mai multor colegi:
Mirea Mihaela, Pavel Camelia, Marioara Lungu, Cristina Drugă, Budău Măriuca.
6. Excursie la Târgul de universităţi ROMANIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY
FAIR cu 30 de elevi organizată de prof. Lucia Olteanu, Cornelia Şerban şi Camelia
Pavel.
7. Întâlnire cu reprezentanți IPJ Buzău cu tema „Obținerea carnetului de conducere –plăcere
și risc”, desfășurată în martie 2018 de consilierul școlar Olteanu Lucia.
8. Lecție demonstrativă cu tema „Reușita profesională”, susținută de doamna profesoara Ilie
Cătălina în luna aprilie.
9. Diseminarea proiectului Erasmus plus OMIT – Ziua Europei în data de 9 mai, profesor
Poștovei Cătălina.
10. Lecție deschisă „Drum bun, absolvenți!”, susținută de doamna profesoară Chifan
Mariana la clasa a XII-a K, activitățile festive sub genericul „Ultima oră de dirigenție”
care au avut loc la toate clasele a XII-a, precum și Festivitatea de absolvire desfășurată la
Consiliul Județean Buzău.
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu programa de consiliere şi
orientare în învăţământul liceal
- diriginţii au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice
statutului de diriginte
- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o
manageriază;
- diriginţii au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi
coordonează;
- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de
coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale
elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set
de fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea
la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc.
- majoritatea diriginţilor au prelucrat Regulamentului Intern la clasă;
- mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere
psihopedagogică, conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi
problemelor acestuia;
- derularea de activităţi de consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu
pondere ridicată la clasa a XII-a) privind programa si calendarul examenului de bacalaureat,
traseul socioprofesional al absolvenţilor.
- informarea claselor a XII-a cu privire la metodologia examenului de certificare a
competenţelor profesionale
Puncte slabe:
- uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei
şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării;
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- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor
cu părinţii;
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a
stabili un parteneriat eficient şcoală-familie;
- insuficientă personalizare a claselor din punct de vedere al obiecte ornamentale –
tablouri, flori etc.
- există la nivelul anumitor clase situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului,
care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict;
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din
învăţământul obligatoriu.
Oportunităţi:
- implicarea elevilor in activităţi in funcţie de aptitudinile / inclinaţiile personale;
- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături
interumane strânse;
Ameninţări:
- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban care ii indeparteaza
pe elevi de studiu;
- influenţa „grupului” de elevi;
- numărul mare de părinţi lipsiti de interes in legatură cu situaţia şcolar a copiilor.
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REZULTATE OBŢINUTE
Rezultate obţinute la concursuri cu firmele de exerciţiu
Elevii claselor a XI-a care au activat în cele 8 firme de exerciţiu din Colegiul Economic
Buzău s-au lansat în mai multe competiţii naţionale, regionale şi judeţene. Le-au fost alături
profesorii coordonatori: Anton Adriana și Ardeleanu Magda, la F.E. Acvarium (XI A) și
Comorile Stupului (XI C); Enuș Adina și Poștovei Cătălina, la F.E. New Vision (XI B) și
Macondo (XI D); Pavel Surlaru Adriana și Șoriga Gabriela, la F.E. Gustul Copilăriei (XI E), Gift
Mania 2018 (XI F) și Toys&Joys (XI G); Pavel Surlaru Adriana, la Fun Catering (XI H).
Patru dintre cele mai importante competiţii derulate în cadrul liceului nostru au fost:
lansarea firmelor de exerciţiu – decembrie 2018, “Din virtual în real prin firmele de exerciţiu”,
proiect regional – martie 2018, târgul judeţean al firmelor de exerciţiu – aprilie 2018 şi
“Business Plan” – etapele locală, judeţeană, regională și națională, în perioada februarie-mai
2014. Ca și în alți ani, firmele de exercițiu cu rezultate deosebite la competițiile din școală au
participat și la numeroase concursuri ințiate de alte școli unde s-au remarcat prin seriozitate și
profesionalism.
Participarea cea mai numeroasă (peste 130 de firme de exerciţiu din toată ţara) a fost
înregistrată la concursul regional “Din virtual în real prin firmele de exerciţiu”, proiect online aflat la a VII a ediţie, coordonat de prof. Cătălina Poştovei. În acest an s-a remarcat o
creştere a nivelului calitativ al materialelor trimise în competiţie: pagină WEB, spot promoţional,
siglă, slogan, prezentare Power Point și catalog electronic. Firmele de exerciţiu din Colegiul
Economic Buzău au obţinut numeroase premii, după cum urmează:
- la secţiunea PPT: ”Comorile Stupului” – premiul III
- la secţiunea slogan: “Macondo” – premiul II, ”Fun Catering” și ”Comorile Stupului” –
premiul III
- la secţiunea pagină WEB: ”New Vision” – premiul I și ”Macondo” – premiul III
- la secţiunea siglă: “New Vision” – premiul I, ”Comorile Stupului” și ”Acvarium” –
premiul III
- la secțiunea Spot promoțional: ”Macondo” - premiul II și ”New Vision” – premiul III
- la secțiunea Catalog electronic: ”Comorile Stupului” și ”New Vision” – premiul I
În afară de premii, firmele noastre au obținut și 5 mențiuni la diferite secțiuni de concurs.
Un alt proiect cu tradiţie în Colegiul nostru este Târgul Judeţean al Firmelor de
Exerciţiu, ”Viața bate teoria!”, desfășurat în Școala Altfel, la care în acest an au participat
toate cele opt firme din școala noastră, două de la Colegiul Agricol și două de la Colegiul
Tehnic. Firma de exercițiu care s-a remarcat la toate secțiunile de concurs obținând cel mai mare
punctaj și marele premiu a fost Macondo. La eveniment au participat ca membrii în juriu
numeroși reprezentanți ai mediului de afaceri buzoian cărora le mulțumim pentru implicare și
pentru sfaturile valoroase pe care ni le-au furnizat.
Cea mai dificilă provocare a fost însă competiţia „Business Plan” pentru firmele de
exerciţiu deoarece planul de afaceri înglobează toată munca desfăşurată într-o firmă de exerciţiu.
La etapa pe școală, din Februarie 2018, a fost cea mai strânsă competiţie deoarece s-a înregistrat
o participare mare – 6 firme de exerciţiu din Colegiul Economic Buzău: Comorile Stupului,
Macondo, Acvarium, New Vision, Fun Catering și Toys & Joys. Scorurile primelor trei firme au
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fost extrem de strânse dar, în final, câştigătoarea a fost F.E. Comorile Stupului. Pe locul II s-a
clasat Macondo, iar pe locul III Acvarium. În luna Martie, școala noastră a găzduit etapa
județeană a competiției la care au participat trei firme de exercițiu: Comorile Stupului – Colegiul
Economic Buzău, Agrofruct – Colegiul Agricol ”Dr. C. Angelescu” și Muntenia Travel –
Colegiul Tehnic. Juriul a desemnat drept câștigătoare la această ediție tot firma de exercițiu
”Comorile Stupului”. La etapa regională de la Focșani, firma de exercițiu Comorile Stupului a
fost desemnată câștigătoare, impresionând juriul prin calitatea planului de afaceri dar, mai ales,
prin prezentarea deosebită reușită de către elevele Maria Gabriela Mihalache și Ariana
Pușcoi. Ca urmare, ne-am calificat la etapa națională de la Timișoara, desfășurată în data de
10 Mai 2018 unde FE Comorile Stupului a obținut mențiune.
Au fost și participări la competiții naționale inițiate de alte licee din țară la care firmele
noastre au completat palmaresul de premii și mențiuni.
Competiții on-line: La Târgul Național al firmelor de exercițiu Rivulus Dominarium
Baia Mare din decembrie 2017, F.E. participante (New Vision, Macondo, Casa Buzoiană și On
Art) au obținut un premiu II și un premiu III. La Târgul național al firmelor de exercițiu ”Elevii
de azi, antreprenorii de mâine” Beclean din aprilie 2018, F.E. Macondo a obținut 3 mențiuni
(pentru imagine, spot și prezentare) iar New Vision, o mențiune la pagina WEB. La concursului
naţional tehnic „Firma de exerciţiu o rampă de lansare în carieră”, Zalău, aprilie 2018, F.E. New
Vision a obținut premiul I la spot promoțional și o mențiune la catalog iar F.E. Macondo un
premiu III la catalog.
Participări directe: La târgul național al firmelor de exercițiu, Ploiești, aprilie 2018,
F.E. Macondo a obținut premiul I și un premiu special la stand și trei mențiuni (la vânzător,
catalog și materiale promoționale). La târgul național de la Focșani rezultatele au fost
impresionante: F.E. Comorile Stupului a obținut un premiu I (pentru mascotă), un premiu II
(PPT), două premii III (negociator în limba engleză și slogan &siglă) și trei mențiuni iar F.E.
Acvarium a reușit să câștige 2 premii II (la stand și slogan &siglă), 2 premii III (personal de
stand profesionist și vânzător) și 4 mențiuni.
Și în acest an, am înscris în competiție 4 firme de exercițiu (New Vision, Macondo,
Acvarium și Comorile Stupului) la concursul internațional CON-TIC, organizat de Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” din Galaţi, la secţiunea „Firme de exerciţiu”. Așteptăm cu
nerăbdare rezultatele.
Numeroasele premii și mențiuni obținute, gradul ridicat de implicare al elevilor și
profesorilor coordonatori și faptul că există în continuare dorința de a duce mai departe tradiția
privind educația antreprenorială, nu pot decât să ne facă să fim mândri de liceul nostru.
REZULTATELE obţinute de elevii Colegiului
TEHNOLOGII – Profil SERVICII faza judeţeană, 2018
Domeniul economic

-

Economic

la

OLIMPIADA

clasa a XI a
Premiul I: Tufan Marius Iulian, clasa a XI-a C, prof. coordonatori: Ardeleanu Magdalena,
Anton Adriana, Duca Cecilia;
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-


-

Premiul II: Țopană Florina, clasa a XI-a prof. coordonatori: Enuș Adina, Poștovei Cătălina,
Vrânceanu Gilda;
Premiul III: Coman Georgian, clasa a XI-a A, prof. coordonatori: Ardeleanu Magdalena,
Anton Adriana, Lungu Marioara.
clasa a XII a
Premiul I: Grigore Elena Simona, clasa a XII-a prof. coordonatori: Poștovei Cătălina,
Pavel Camelia, Stoian Florina;
Premiul III: Jarcău Diana Valentina, clasa a XII-a, prof. coordonatori: Poștovei Cătălina,
Pavel Camelia, Stoian Florina.
Domeniul turism și alimentație
Clasa a XI a
Premiul II: Alexandru Mihaela, clasa a XI-a, prof. coordonatori: Anghel Neacșa, Pavel
Surlaru Adriana, Stănescu Rodica;
Premiul III: Tănase Elena Gabriela, clasa a XI-a, prof. coordonatori: Anghel Neacșa, Pavel
Surlaru Adriana, Stănescu Rodica;
Mențiune I: Riciu Ionela Mihaela, clasa a XI-a, prof. coordonatori: Anghel Neacșa, Pavel
Surlaru Adriana, Stănescu Rodica.

SITUAŢIA STATISTICĂ A PREMIILOR ŞI MENŢIUNILOR OBŢINUTE LA
CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE
An şcolar: 2017-2018
Concursul/olimpiada
Premii Premii Premii Menţiuni
Premii
I
II
III
speciale
Târgul național al firmelor de exercițiu
4
”Elevii de azi, antreprenorii de mâine”
Beclean, aprilie 2018
Concursului naţional „Firma de exerciţiu o
1
1
1
rampă de lansare în carieră”, Zalău, aprilie
2018
Târgul național al firmelor de exercițiu,
1
3
1
Ploiești, aprilie 2018
Târgul național de la Focșani, aprilie, 2018
1
3
4
7
Târg Naţional al firmelor de exerciţiu
1
1
«Rivulus Dominarium Tineret», Colegiul
Economic N. Titulescu Baia Mare
Concurs naţional „Din virtual în real”,
4
3
6
9
Buzău, 2018
Competiţia Business Plan, etapa locală,
1
1
1
3
Buzău, februarie, 2018
Competiţia Business Plan, etapa judeţeană,
1
Buzău, martie, 2018
Competiţia Business Plan, etapa regională,
1
3
4
7
Focșani, aprilie, 2018
Competiţia Business Plan, etapa națională,
1
Timișoara, mai, 2018
Concurs judeţean, „Alege, este dreptul tău!”
Concursul naţional “Contlegis”, Galaţi, 2018
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Concursul
interjudeţean
de
științe,
“MatCont”, Buzău, aprilie, 2018
Concursul CON-TIC – etapa regională,
Galaţi, 2018
Concursul CON-TIC – etapa naţională,
Galaţi, 2018
Concursul Regional "PRODUSELE BIOARTĂ ȘI TRADIȚIE ROMÂNEASCĂ",
Colegiul Agricol ”Dr. C. Angelescu” Buzău
Concursul județean, "Viața în verde viu! ",
Colegiul Agricol ”Dr. C. Angelescu” Buzău
Concursul
Regional
si
Simpozionul
"Creativitate si inventivitate in activitatea
didactica", Liceul Tehnologic "Henri Coandă"
Buzău
Concursul Regional "Știința și tehnologia
alimentelor funcționale și de nutriție
specială", Liceul Tehnologic de Meserii și
Servicii Buzău
Concursul Regional "Pentru o viață
sănătoasă, împreună! ", Colegiul Agricol ”Dr.
C. Angelescu” Buzău
Olimpiada interdisciplinară, etapa judeţeană

2

3

2

1

1

1

8

1
2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2
20

40

1

6

1

3
23

3
28

1

2
51

3

VII.

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE / EXTRACURRICULARE

Întreaga activitatea de coordonare a proiectelor și programelor educative, a urmărit, în
principal creșterea prestigiului și a calității activității educative în școala noastră prin acțiunile
desfășurate cu elevii și profesorii, prin formele de parteneriat cu reprezentanți ai comunității
locale sau alte instituții.
Activitatea de proiectare şi planificare a activităților educative pe semestrul I, s-a concretizat
în întocmirea Planului managerial al activităţilor educative şi a Calendarului de acțiuni
extrașcolare și extracurriculare;
Obiective propuse:
- Elaborare de noi parteneriate cu instituţii locale şi cu familia.
- Atragerea partenerilor şi a shimburilor de experienţă cu diverse şcoli din municipiu, din
alte judeţe şi din alte ţări.
- Proiectarea de activităţi şi acţiuni pentru dezvoltarea şi/sau consolidarea valorilor
europene: toleranţă, libertatea de opinie, cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului,
egalitate de şanse, dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor lingvistice.
- Promovarea cetăţeniei europene prin implementarea unor proiecte şi programe.
- Dezvoltarea unor proiecte de educaţie interculturală pentru creşterea eficienţei relaţiilor
interculturale, mărirea gradului de acceptare a diversităţii culturale şi umane.
- Implicarea CȘE în iniţiativele educative nonformale ale şcolii.
- Identificarea de noi proiecte şi parteneri la nivel european.
Puncte tari:
- existenţa unei viziuni unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare,
comunicată de către inspectorul şcolar 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 documentelor specifice activităţii educative la început de semestru/an şcolarplan managerial, programul activitătilor extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării
activităţilor educative, planificarea şedinţelor cu părinţii, în concordanţă cu informaţiile primite
în cadrul consfătuirilor judeţene ale coodonatorilor educativi pentru educaţie permanentă,
particularizate la nivelul instituţiei ţinând cont de specificul şcolii;
- constituirea comisiilor şi subcomisiilor educative, elaborarea de programe ale acestora;
- actualizarea punctelor de informare din şcoală referitoare la activitatea educativă şcolară
şi extraşcolară, facilitându-se o mai bună cunoaştere a acestui tip de activităţi.
- eficientizarea comunicării la nivel instituțional privind activitatea educativă în toate
etapele sale- proiectare, desfăşurare evenimente, diseminare şi valorizare prin crearea unor
canale de comunicare actualizate- pagina web a şcolii.
- marcarea Săptămânii Educației Globale - Ziua Mondială a Profesorului/Învățătorului
prin acţiuni specifice tematicii anuale;
- încheierea acordului de parteneriat şcoală-elevi-părinţi pentru elevii de clasa a IX-a;
- colaborarea cu psihopedagogul şcolii pentru desfăşurarea orelor de dirigenţie;
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- funcţionarea Consiliului Şcolar al Elevilor, reprezentarea şcolii la nivel judeţean în
Consiliul Judeţean al Elevilor;
- promovarea activităților extrașcolare organizate în plan local prin mass media pentru
întărirea imaginii şcolii în comunitatea locală;
- organizarea programului naţional ŞCOALA ATFEL: “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
conform metodologiilor şi procedurilor MECTS;
- informarea părinţilor cu privire la programul ŞCOALA ALTFEL: “Să ştii mai multe, să
fii mai bun!”, 19-23 martie 2018, în cadrul Plenarei cu părinţii şi a tuturor elevilor în cadrul
orelor de dirigenţie, fiind solicitate propunerile acestora pentru realizarea programului
activităţilor în această săptămână;
- valorificarea experienței personale a elevilor în activitățile educative dovedește
importanța pregătirii elevilor pentru viața reală la fel de mult cât se realizează în cadrul altor
discipline de studiu;
- responsabilizarea Consiliului Școlar al Elevilor în problemele specifice şcolii;
- desfășurarea programului Strategia Naţională de Acţiune Comunitară;
- colaborarea cu partenerii educaţionali de la nivel local sau naţional care vin în spijinul
cadrelor didactice diriginţi în cadrul activităţilor educative care vizează orientarea şcolară şi
profesională sau educaţia pentru o viaţă sănătoasă, precum şi parteneriate cu instituții culturale.
Puncte slabe:
- nerespectarea termenelor de predare indicate de către unii colegi;
- neraportarea de către unii profesori a activităţilor organizate;
- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative
extracurriculare şi extraşcolare;
- încălcarea Regulamentului Intern de către unii elevi;
- nepopularizarea activităților educative ce urmează a fi organizate; de multe ori chiar și
raportarea acestora se face doar înainte de sfârșitul semestrului/anului când se încheie rapoartele
specifice.
Oportunităţi:
- utilizarea bazei materiale a şcolii;
- colaborarea cu psihopedagogul şcolii;
- disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi organizate
în parteneriat pentru realizarea activităţilor educative nonformale;
- desfăşurarea unor activităţi constante de responsabilizare a elevilor şi părinţilor pentru
reducerea absenteismului şi abaterilor disciplinare;
- organizarea unor activităţi extrașcolare care pot duce la realizarea unor legături
interumane strânse, care dezvoltă abilităţile de învăţare pe tot parcursul vieţii, spiritul civic şi
responsabil, voluntariatul;
- stabilirea de contacte cu şcoli partenere din alte ţări europene în vederea desfăşurării unor
activităţi educative de colaborare la nivel internaţional pentru educarea elevilor în spiritul
valorilor universale ale democraţiei şi cetăţeniei activ-participative.
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Ameninţări:
- dificultăţi de adaptare ale elevilor la trecerea dintr-o comunitate mică, de la mediul de
viaţă rural la o comunitate mare, mediul urban;
- distanţa mare şcoală-domiciliu pentru cei mai mulţi dintre elevi, naveta şi
condiţionarea acesteia de un orar fix împiedică participarea multor elevi la activităţi
extrașcolare;
- participarea unui număr mic de părinţi la şedinţele cu părinţii şi/sau activităţi
extracurriculare;
- suprasolicitarea uneori a cadrelor didactice cu sarcini de lucru care împiedică
dezvoltarea componentei educative.
Plan de îmbunătăţire:
- dinamizarea CȘE prin implicarea activă în organizarea unor activităţi de popularizare
a rezultatelor şcolii la nivelul comunităţii locale;
- implicarea activă a părinţilor membri în Comitetele de părinţi la nivelul claselor în
viaţa şcolii prin organizarea de către diriginţi a unor activităţi comune pe ani de studiu- ex.
lectorate
- realizarea unui număr mai mare de interasistente la orele de consiliere și orientare
pentru a facilita împărtășirea de bune practici;
- realizarea unor materiale de prezentare a activităţii extracurriculare - broşuri,
prezentări powerpoint, filme prin participarea tuturor diriginţilor şi a celorlalți profesori,
utilizarea acestor materiale pentru promovarea imaginii şcolii în cadrul activităţilor educative,
de perfecţionare, cercurilor metodice la care cadrele didactice participă la nivel local, regional,
naţional, internațional.
Activități:
- Activitate CȘE - întâlnirea membrilor CȘE pentru a discuta activitățile din cadrul
săptămânii, “ȘCOALA ALTFEL”, program ce urmează a se derula în perioada 19-23 martie
2018, invitat, Director, Lungu Marioara, octombrie 2017.
- Activitate CȘE - întâlnirea membrilor CȘE pentru a discuta activități ce urmează a se
derula în cadrul CCPT (Consiliului Consultativ al Tinerilor), diseminarea programului pilot
„Școli Ambasador ale Parlamentului European”, decembrie 2017.
- Activități specifice derulate de cadrele didactice pe 5 octombrie, Ziua Mondială a
Învățătorului/Profesorului
Nr.
crt
1.

Clasa

Ora

Profesor

Disciplina

Tema propusă

IX A

7

Moise Mihaela

Religie

8
9
10

Stan Mioara
Stancu Luciana
Căpriță
Paraschiva
Cercel Carmen
Filip Daniela

DSP
Fizică
DSP

Educația-legătura între familie
și școală
E-urile-cauzele bolilor
Explorând Universul
Relația școală familie

Științe sociale
Chimie

Artiști buzoieni de renume
Explorarea Universului

11
12
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2.

3.

4.

5.

6.

Chimie
DSP
DSP
Științe sociale

Explorarea Universului
Școala-Educația are viitor
Școala-Educația are viitor
Film educativ

DSP
Educație fizică
Matematică
Matematică
Lb.română
DSP

Film educativ
Stil de viață sănătos
Vizionare film educativ
Vizionare film educativ
Educația în familie și școală
Cum devin un tânăr educat?

9
10
11

Filip Daniela
Pavel Camelia
Pavel Camelia
Drăgoiu Carpen
Gina
Purcea Vasilica
Toma Marin
Drugă Cristina
Drugă Cristina
Popescu Alina
Ardeleanu
Magdalena
Baciu Alina
Filip Daniela
Stan Mioara

Biologie
Chimie
DSP

IX D

7

Stancu Luciana

Fizică

IX E

9
10
11
12
7

Calitate
Contabilitate
Ec. întrep.
Ec. întrep.
DSP

IX F

8
9
10
11
12
7

Stan Mioara
Buie Roxana
Costianu Irina
Costianu Irina
Ardeleanu
Magdalena
Dragu Carmen
Filip Daniela
Cercel Carmen
Mihai Daniela
Mihai Daniela
Dîrstaru
Gheorghe
Buie Roxana

Microuniversul în imagini
Educația azi
Educația pentru o alimentație
sănătoasă
Săptămâna Mondială a
Spațiului
O alimentație sănătoasă
Profesia de contabil
Educația drept sau obligație
Educația drept sau obligație
Cum devin un tânăr educat?

Matematică
Chimie
Științe sociale
DSP
DSP
Matematică

Educația formează caractere
Educația azi
Muzica unește omenirea
Alimentația secolului XXI
Alimentația secolului XXI
Sisteme de ecuație-Mapamond

Bazele
contabilității
Lb.română

Profesia de contabil

Lb.română

Clubul de lectură

Dirigenție

Cunoașterea de sine

Economia
întreprinderii
Lb.română

Cum mă văd alții

Lb.română

Literatura distractivă

Logică

Educație și civilizație

Chimie
Fizică

Explicația universului
Explicația universului

Ed.fizică

Vizionare film educativ

IX B

IX C

13
7
8
9
10
11
12
13
7
8

8
9

7

Tudorancea
Cristina
Tudorancea
Cristina
Enuș Adina

8

Enuș Adina

9

12.
13

Tudorancea
Cristina
Tudorancea
Cristina
Drăgoiu Carpen
Gina
Filip Daniela
Stancu Luciana

8

Toma Marin

10
7.

IX G

10
11

8.

IX H
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Clubul de lectură

Literatura distractivă

9.

IX I

10.

XA

11.

12.

13.

14.

XB

XC

XD

XE

9
10
11
12
7
8
9
10
11
12
6
7
8
9
10

Drugă Cristina
Drugă Cristina
Purcea Vasilica
Buie Roxana
Comșa Ovidiu
Buie Roxana
Dragu Carmen
Dragu Carmen
Ispas Vasile
Cercel Carmen
Burducea Geta
Vrînceanu Gilda
Vrînceanu Gilda
Toma Marin
Zîmbreanu Dan

Matematică
Matematică
DSP
DSP
Ed.fizică
DSP
Matematică
Matematică
TIC
Logică
DSP
DSP
DSP
Ed.fizică
Istorie

11
12
7

Stancu Luciana
Olteanu Lucia
Duca Cecilia

Fizică
Științe sociale
DSP

8

Duca Cecilia

DSP

9
10
11
12
13
7
8

Chifan Mariana
Piciorea Ecaterina
Olteanu Lucia
Stan Mioara
Stan Mioara
Ispas Vasile
Moise Mihaela

Fizică
Chimie
Științe sociale
DSP
DSP
TIC
Religie

9
10

Burducea Geta
Piciorea Ecaterina

DSP
Chimie

11

Zîmbreanu Dan

Istorie

12
7
8
9

Mînzală Iorgu
Stan Mioara
Popescu Alina
Mihai Daniela

10

Toma Marin

Matematică
DSP
Religie
Protecția
consumatorului
Ed. fizică

11

Baciu Alina

Biologie

12
6
7

Chifan Mariana
Stan Mioara
Stan Mioara

Fizică
DSP
DSP
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Vizionare film educativ
Vizionare film educativ
Vizionare film educativ
Profesia de contabil
Sport și sănătate
Profesia de contabil
Educația formează caractere
Educația formează caractere
Internet
Teatrul-alternativă de viață
Planificarea carierei
Educația formează caractere
Educația formează caractere
Educație pentru sănătate
Ne cunoaștem rădăcinile
istorice?
Explorând Universul
Profesor pentru o oră
Calitățile unui antreprenor de
succes
Calitățile unui antreprenor de
succes
Vizionare film
Nominalizări Premiile Nobel
Profesor pentru o oră
Nemulțumirile consumtorului
Nemulțumirile consumatorului
Avantajele internetului
Educația-legătura între familie
și școală
Predare despre învățare
Nominalizări pentru Premiul
Nobel 2017
Ne cunoaștem rădăcinile
istorice?
Istoria matematicii
Cum să redactăm un CV
Educația în familie și școli
Alimentația secolului XXI
Minte sănătoasă în corp
sănătos
Săptămâna Mondială a
Spațiului
Explorarea Universului
Comunicare în viața de zi cu zi
Comunicare în viața de zi cu zi

15.

16.

17.

XF

XG

XH

8
9
10
11
12

Baciu Alina
Ispas Vasile
Drugă Cristina
Mihai Daniela
Zîmbreanu Dan

Biologie
TIC
Matematică
DSP
Istorie

7
8
9

Dragu Carmen
Filip Daniela
Moise Mihaela

Matematică
Chimie
Religie

10
11
12
6
7
8

Ispas Vasile
Chifan Mariana
Toma Marin
Anghel Tanța
Costianu Irina
Căpriță
Paraschiva
Mînzală Iorgu
Ispas Vasile
Stănescu Rodica
Stănescu Rodica
Olteanu Lucia
Stancu Luciana
Ispas Vasile

TIC
Fizică
Ed. fizică
DSP
DSP
DSP

Microuniversul în imagini
Avantajele internetului
Jocuri matematice
Alimentația secolului XXI
Ne cunoaștem rădăcinile
istorice?
Educația formează caractere
Explorarea Universului
Educația-legătura între familie
și școală
Internet - capcanele sale!
Explorarea Universului - film
Întreceri sportive
Între Dumnezeu și neam
Instruire și educație
Relația școală-familie

Maematică
TIC
DSP
DSP
Științe sociale
Fizică
TIC

Recreații matematice
Informatica și viața
Experiența din Țara lui Andrei
Experiența din Țara lui Andrei
Profesor pentru o oră
Explorarea Universului
Internetul

9
10
7
8
9
10
11

- Activități specifce derulate în cadrul Săptămânii Educației Globale “Lumea mea
depinde de noi” (18-26 noiembrie 2017)
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Numele și prenumele
cadrului didactic
Baciu Alina
Stancu Luciana
Șerban Cornelia
Anton Adriana
Stroe Dan
Poștovei Cătălina
Olteanu Lucia
Anghel Neacșa
Popescu Elena-Alina
Tudorancea Cristina
Nedelcu Janina
Popescu Elena-Alina
Răileanu Ionel
Ilie Cătălina-Gabriela
Căpriță Paraschiva
Andrei Elena
Moise Mihaela
Chifan Mariana

Activitatea propusă

Data

Ora

Surse inepuizabile de energie

20.XI.

13.00-14.00

Ziua Internațională a drepturilor copiilor

24.XI

12.00-13.00

Noi și lumea înconjurătoare
Biblioteca vie

22.XI
16.XI

13.00-14.00
12.00-13.30

Promovarea învățării pe tot parcursul vieții

22.XI

13.00-14.00

Selfie cu o carte

21.XI

13.00-14.00

Relațiile interumane în lumina moralei
creștine
Pot schimba eu lumea?
Săptămâna legumelor și fructelor donate

23.XI

12.00-13.00

23.XI
20.XI

12.00-13.00
12.00-14.00

Educația-formarea personalității
Incursiune în lumea elevilor de clasa a
XII-a

21.XI
21.XI

12.00-13.00
13.00-14.00
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12.

Boaru Marilena

13.

Mirea MihaelaFlorentina

Marile personalități ale lumii-modele de
ieri și de azi
Spune Nu violenței pentru o lume mai
frumoasă!

23.XI

12.00-13.00

23.XI

7.00-8.00

- Participarea elevilor membri în CȘE la întrunirile organizate de Consiliul Județean al
Elevilor
- Activitate CȘE - întâlnirea membrilor CȘE pentru a discuta modificările înregistrate
în ROUIFP.
- Ghetuțele Moșului în colaborare cu CȘEI, prof. Budău Măriuca, prof. Olteanu Lucia,
decembrie 2017.
- Tele-Encounters - proiect european derulat în colaborare cu Teatrul George Ciprian,
prof. Tudorancea Cristina.
- Parteneriat între Colegiul Economic Buzău și Teatrul George Ciprian, O noapte
furtunoasă, Cucoana Chirița, Moara cu noroc, Suflete tari, prof. Tudorancea Cristina
- Mobilitate în Germania în cadrul proiectului Erasmus +, OMIT (Odyssey-Migration
an its Influence on Teenagers) la care au participat doi profesori, Poștovei Cătălina și Mirea
Mihaela, septembrie 2017.
- Vizită la Arhivele Naționale - migrația în trecut, prof. Poștovei Cătălina, 4 noiembrie
2017.
- Mobilitate în Portugalia, Terceira, Azores, în cadrul proiectului Erasmus +, OMIT
(Odyssey-Migration an its Influence on Teenagers), la care au paticipat 5 elevi și 2 profesori,
Poștovei Cătălina și Olteanu Lucia, 28 noiembrie 2017.
- Ateliere legate de migrație, prof. Poștovei Cătălina, Popa Mariana, Drugă Cristina,
Budău Măriuca, Mirea Mihaela, Olteanu Lucia.
- Biblioteca vie, Poștovei Cătălina, Olteanu Lucia, noiembrie 2017.
- Întâlniri cu reprezentanți ai Poliției (siguranța rutieră), prof. Poștovei Cătălina,
noiembrie 2017, februarie 2017.
- Întâlniri cu agenți economici, prof. Anton Adriana, Șerban Cornelia, noiembrie 2017.
- Întâlniri de lucru în vederea redactării revistei,,Cheia succesului în afaceri”, prof.
Poștovei Cătălina, Costianu Irina, Drugă Cristina.
- Introduction for european market- prof. Poștovei Cătălina
- Apariția lunară a revistei online Be Smart, prof. Poștovei Cătălina.
- Elaborarea și depunerea unui număr de 12 proiecte, județene, regionale, interjudețene
și naționale, ce urmează a se derula pe parcursul anului școlar 2017-2018, precum și a unui
număr de 5 proiecte locale:
Nr
crt
1.

Titlul
proiectului
Din virtual în
real prin
firmele de
exercițiu

Coordonatorul
proiectului
Poștovei Cătălina
Ileana
Ardeleanu
Magdalena
Enuș Adina

Echipa de
proiect
Poștovei Cătălina
Ileana
Ardeleanu
Magdalena
Enuș Adina
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Tipul
proiectului
Național/
Concurs/
Ediția a VI-a

Număr de
Parteneri
înreg.
4729/
Fundația pentru
27.10.
Tineret Buzău
2017
Centrul Europe
Direct Buzău
Asociţia ODEN
Nehoiu

2.

3.

4.

5.

6.

Matematică+_ Drugă Cristina
contabilitate

Matematica în
concursurile
școlare
Unitate și
diversitate în
matematică

Dinu Constantin

Drugă Cristina
Dragu Carmen
Sandu Doina
Dinu Constantin
Mînzală Iorgu
-

Iorgu Mînzală
Drugă Cristina

Drugă Cristina
Drugă Marina
Baicoianu
Carmen
Barbu Roxana
Viața bate
Poștovei Cătălina Poștovei Cătălina
teoria
Ileana
Ileana
Ardeleanu
Ardeleanu
Magdalena
Magdalena
Enuș Adina
Enuș Adina
A dărui pentru Adriana Anton
un surâs
Moise Mihaela

7.

Să fim buni, să Anghel Neacșa
fim generoși! Popescu Elena
Alina

8.

Și ei sunt
lângă noi

Stroe Dan

9.

Fii generos!

Șerban Cornelia
Ilie Cătălina

10.

Citesc, mă
informez, sunt
creativ, deci
exist!

Bodea Emilia

Anghel Neacșa
Popescu Elena
Alina

-

Regional/
Concurs
domeniul
științific
Interjudețean
Județean/
Concurs/
Ediția a VI-a
Concursdomeniul
științific
CAEJ

4726/
27.10.
2017

4252/
09.10.
2017
4725/
27.10.
2017

-------------------------------

Județean/
Concurs/
Ediția a
XVI-a

4727/
27.10.
2017

-------------------------------

Județean/
Ediția
a VII-a

4696/
25.10.
2017

Direcția de
Asistență Socială
și Protecția
Copilului Buzău

Județean/
Ediția a VI-a

4799/
30.10.
2017

Parohia Sf. Vasile
cel Mare, Buzău
Parohia Sf.
Prooroc Ilie,
Potârnichești, com.
Poșta Câlnău
Biserica Banu
Parohia Sf.
Treime, com.
Movila Banului
Parohia Sf.
Împărați
Constantin și
Elena, sat
Limpeziș, com.
Movila Banului
Asociația
“Îmbunătățirea
vieții”.

Județean/
Ediția I

4907/
03.11.
2017
4745/
27.10.
2017
4761/
27.10.
2017

-------------------------------

Proiect de
voluntariat
județean
Concursdomeniul
cultural artistic,
literatură
Județean
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-------------------------------

------------------------------

-------------------------------

11.

MC Club
Șerban Cornelia
(Master Critics Ilie Cătălina
Club)

12.

Nouă ne pasă

Căpriță
Paraschiva
Andrei Elena

13.

Deviza mea:
Non-violența!

Popa Maria

14.

Ne unește
adolescența

15.

Cheia
succesului în
afaceri
Pe plaiuri
buzoiene

16.

17.

Împreună în
Europa

18.

Educație prin
sport, aerobic,
fitness, dans,
karate

Șerban Cornelia
Ilie Cătălina

-

Local

4746/
27.10.
2017

-------------------------------

Proiect social
CAEJ

11807/
18.10.20
17

-------------------------------

Proiect social
CAEJ

4621/
21.10.
2017
Budău Măriuca
Budău Măriuca
Local/Ediția a
4741/
Poștovei Cătălina Poștovei Cătălina VI-a
27.10.
Ileana
Ileana
2017
Drugă Cristina
Drugă Cristina
Local/Editare
4724/
revistă/ Ediția a 27.10.
V-a
2017
Budău Măriuca
Budău Măriuca
Local/ Concurs/ 4742/
Poștovei Cătălina Poștovei Cătălina Ediția
27.10.
Ileana
Ileana
a VI-a
2017

Concursdomeniul
cultural artistic
CAEIR
CAEJ

Anghel Neacșa

Inspectoratul de
Poliție Județean
Buzău
------------------------------------------------------------Biroul de
Promovare,
Dezvoltare a
Turismului și
Agroturismului
din cadrul
Consiliului
Județean Buzău

47/
27.10.
2017

- Activități derulate în cadrul programului pilot “Școli Ambasador ale Parlamentului
European”, anul școlar 2017-2018:
Echipă:
* Ambasador senior: prof. Poștovei Cătălina, Ilie Cătălina, Jingan Gabriela, Budău
Măriuca, Costianu Irina
* Ambasador junior: Iordache Mihai, Cîrstea Bianca, Șindrilaru Veronica, Moise
Cosmin, Badea Ana-Maria, Albu Nicoleta, Alexandrescu Bianca, Colniceanu Cristina,
Pădineanu Alexandru, Petrescu Vladimir, Rîmniceanu Andreea, Sava Ionuț, Sîrbu Ștefania,
Drăghici Cleopatra, Safta Cristina, Beceru Andreea, Săulescu Petronela, Petre Maria, Popa Radu,
Antimir Valentina, Trifan Alexandru, Peagu Alexandru, Radu Carmen, Scarlat Ana, Molnar
Renata, Grama Iosif, Vasile Lavinia, Nedelcu Camelia, Stroe Ionuț, Catinca Gabriel, Șolea
Mihai, Grigore Cristiana
Activitatea: Formarea echipei de ambasadori junioni pentru anul școlar 2017-2018
Data: 2.10.2017
Număr și tip de participanți: 100 elevi ai Colegiului Economic Buzău
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Locul desfășurării: Colegiul Economic Buzău
Scurtă descriere:
- aplicarea unui chestionar
- diseminarea valorilor și instituțiilor UE printre ambasadorii juniori
- grupul țintă - ambsadorii juniori
- istoria Uniunii Europene
- discuții despre activitățile ce urmează a se derula pe parcursul anului școlar 2017-2018, toți
ambasadorii seniori
Activitatea: Atelier de lucru
Data: 5.10.2017
Număr și tip de participanți: 30 de elevi ai Colegiului Economic Buzău+788 de
vizualizări pe pagina de facebook a programului
Locul desfășurării: Colegiul Economic Buzău
Scurtă descriere:
-Analiza oprtunităților oferite de Uniunea Europeană.
-Siguranța consumatorului, ambasador senior Budău Măriuca
Activitatea: Atelier de lucru
Data: 5.10.2017
Locul desfășurării: Colegiul Economic Buzău
Număr și tip participanți: 30 de elevi ai Colegiului Economic Buzău+ 801 de vizualizări
pe pagina de facebook
Scurtă descriere: dezbatere despre diferențele între sistemul de educație românesc și
sistemele din țările Uniunii Europene, oportunitățile pe care le oferă Uniunea Europeană în
materie de educație
Activitatea:Atelier de lucru
Data: 4.11.2018
Numărul și tipul participanților: 20 de elevi ai Colegiului Economic Buzău +672 de
vizualizări pe pagina de facebook
Locul desfășurării: Arhivele Naționale Buzău
Scurtă descriere: Vizită la Arhivele Naționale - migrația în trecut, ambasador senior,
Poștovei Cătălina
Activitatea: Atelier de lucru
Data: 29.11.2017
Numărul și tipul participanților: 100 de elevi ai Colegiului Economic Buzău și 10
profesori+1295 de vizualizări pe pagina de facebook a programului
Locul desfășurării: Colegiul Economic Buzău
Scurtă descriere: Promovarea tradițiilor, unitate prin diversitate, Șezătoare de Sfântul
Andrei, ambasadorii juniori au prezentat obiceiuri specifice acestei sărbători în fața colegilor și
profesorilor - activitate coordonată de ambasadorii seniori Budău Măriuca și Mirea Mihaela
Activitatea: Atelier de lucru
Data: 20.12.2017
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Numărul și tipul participanților: 70 de elevi ai Colegiului Economic Buzău+181 de
vizualizări pe pagina de facebook a programului
Locul desfășurării: Colegiul Economic Buzău
Scurtă descriere: Ambasadorii juniori au prezentat obiceiurile specifice Crăciunului în țările
Uniunii Europene colegilor- activitate coordonată de ambasadorii seniori, Mirea Mihaela, Budău
Măriuca
Activitatea: România între tradițional și modern în anul Centenarului
Data: 9.03.2018
Numărul și tipul participanților: 70 de elevi ai Colegiului Economic Buzău și 10
profesori+1430 de vizualizări pe pagina programului
Locul desfășurării: Colegiul Economic Buzău
Scurtă descriere: ambasadorii juniori în colaborare cu ceilalți colegi au promovat
obiceiuri străvechi, valorile Uniunii Europene și rolul Parlamentului European - activitate
coordonată de ambasadorii seniori, Mirea Mihaela și Budău Măriuca, activitatea a fost
diseminată în presa locală newsBuzău.ro
Activitatea: Promovarea programului Școli Ambasador ale Parlamentului European în
cadrul Târgului Ofertelor Educaționale
Data: 30.03.2018
Numărul și tipul participanților: 8 ambasadori juniori, 1000 de elevi care au venit să
viziteze Târgul
Locul desfășurării: Galeriile de Artă Buzău
Descrierea activității: ambasadorii juniori au împărțit baloane și pliante vizitatorilor
diseminând programul Școli Ambasador ale Parlamentului European, activitate coordonată de
ambasadorii seniori, Ilie Cătălina, Mirea Mihaela.
Activitatea: Dialoguri interculturale - personalități ale culturii române care s-au remarcat
pe plan european
Data: 25.04.2018
Numărul și tipul participanților: 30 de elevi ai Colegiului Economic Buzău, 30 de elevi ai
Colegiului Tehnic Buzău și 4 elevi ai Colegiului Național Mihai Eminescu, Buzău + 298 de
vizualizări pe pagina de facebook
Locul desfășurării: Colegiul Economic Buzău
Scurtă descriere: ambasadorii juniori au scos în evidență amprenta românească asupra
culturii europene, activitate coordonată de ambasadorii seniori, Jingan Gabriela, Budău Măriuca
și Mirea Mihaela
Activitatea: Istoria monedei euro
Data: 2.05.2018
Numărul și tipul participanților: 60 de elevi ai Colegiului Economic Buzău+386 de
vizualizări pe pagina de facebook
Locul desfășurării: Colegiul Economic Buzău
Scurtă descriere: amasadorii juniori împreună cu ceilalți colegi au studiat evoluția
monedei euro și a pieței unice europene-activitate coordonată de ambasadorii seniori, Costianu
Irina și Mirea Mihaela
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Activitatea: Simpozion Internațional, „Împreună în Europa”,+ flash mob - Steagul
Uniunii Europene
Data: 9.05.2018
Numărul și tipul participanților: 100 de elevi ai Colegiului Economic și 14
profesori+1097 de vizualizări pe pagina de facebook
Locul desfășurării: Colegiul Economic Buzău+ PIAȚA DACIEI
Scurtă descriere - s-au realizat materiale cu oportunitățile oferite de UE tinerilor din toate statele
membre prin proiecte de tip ERASMUS, materiale au fost realizte de școli din maimulte județe,
dar și din alte state membre, elevii au promovat valorile Uniunii Europene împățind baloane și
pliante cetățenilor prezenți în centrul orașului ți au încheiat activitatea cu un flash mob ce și-a
propus crearea Steagului Uniunii Europene.
1. Numărul de elevi care au participat la program*
Număr total de elevi implicați direct în activitățile
proiectului
a. ambasadori juniori
b. elevi beneficiari ai lecțiilor pe baza manualului
c. elevi care s-au implicat în organizarea activităților
Număr total de elevi beneficiari indirecți ai activităților
proiectului
a. elevi din alte clase, la care ambasadorii juniori au prezentat
proiectul / au beneficiat de activități
b. elevi din alte școli (de menționat numele școlilor)

226
33
93
100
1330
1300

30 - Colegiul Tehnic Buzău
2. Alți beneficiari ai programului (profesori, părinți, 210
comunitate locală etc.)
Număr de beneficiari direcți ai programului
26
a. ambasadorii seniori
6
b. alți profesori din școală care au participat la program
20
Număr și categorii de beneficiari indirecți ai programului
1010
a. profesori din alte școli (de menționat numele școlilor)
Colegiul Tehnic Buzău 10 profesori
b. comunitate locală (detalii)
1000 - elevii participanți la Târgul
Ofertelor Educaționale, Buzău
Trecători din Piața Daciei care au
primit pliante și baloane

3. Evoluția programului în afara școlii
Câte activități au fost organizate în afara școlii?
Ce tip de activități ?

3
Vizită la Arhivele Naționale Buzău
Diseminarea programului în cadrul
Târgului Ofertelor Educaționale,
Buzău
9 Mai - Ziua Europei - promovarea
valorilor europene și importanței
prezentării la vot - ambasadorii
juniori au împărțit pliante și baloane
în Piața Daciei
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Activități de educație juridică:
Nr.
crt.

Denumirea unității
de învățământ
preuniversitar

1.

Colegiul Economic
Buzău

b) Activități extrașcolare de
tipul: dezbatere

2.

Colegiul Economic
Buzău

b) Activități extrașcolare de
tipul: dezbatere

Tipul de activitate:
a) Activăți de tip curricular
disciplina/disciplinele
b) Activități extrașcolare de
tipul:
expuneri/prelegeri/dezbateri/
mese rotunde/vizite/proiecte
educaționale
c) Activități la nivelul orelor de
dirigenție
d) Competiție/concurs școlar

Nivelul de învățământ
și clasa la care s-a
realizat activitatea,
data, tema

Învățământ liceal:
clasele a XI-a
Activitatea
s-a
desfăşurat sub forma
unei dezbateri pe tema
implicaţiilor juridice ale
comportamentelor
de
violenţă.
Învățământ liceal:
clasele
a X-a
Activitatea s-a
desfășurat sub forma
unei dezbateri pe tema
delincvență juvenilă

Practicienii
dreptului care au
fost implicați în
desfășurarea
activității

Decanul Baroului
Buzău, avocat
Tudorancea Mihail
Adrian

Vicepreședinte,
judecător secția
penală, Tribunalul
Buzău, Aurel Pușcă

- Șezătoare de mărțior - Mirea Mihaela-Florentina, Budău Vali-Măriuca, martie 2018.
- Activitate desfășurată în colaborare cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă- AtelierCozonaci de Paște - Budău Măriuca, Olteanu Lucia-martie 2018.
- Activitate desfășurată în colaborare cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă- AtelierNe unește adolescența - Budău Măriuca, Olteanu Lucia-1 martie 2018.
- Dialoguri interculturale - proiect desfășurat în colaborare cu Colegiul Tehnic, Buzău și
Colegiul Național Mihai Eminescu, Buzău: Jingan Gabriela, Mirea Mihaela, Budău Măriuca.
- Proiect educativ “Viața bate teoria”- activitate principală: Târgul județean al firmelor de
exercițiu, 20.03.2018
- Proiect educativ „Din virtual în real prin intermediul firmelor de exercițiu”- activitate
principală concurs regional/ 125 firme de exerciţiu din 47 de şcoli din 34 de oraşe ale ţării/
martie-aprilie 2018
- Proiect educativ,,Împreună în Europa”- activitate principală simpozion/ expoziție/
9.05.2018/ 53 de elevi și 28 profesori din 20 de şcoli din 13 oraşe ale ţării și 2 elevi și 1 profesor
din Croația/ produse: broșură cu ISSN/ expoziție fotografii/ prezentări PPT
- OMIT- Odyssey- migrația și influența asupra tinerilor


Activitate de învățare/ Grecia/ aprilie 2018/ 5 elevi și 3 profesori



Întâlnire de proiect/ România/ iunie 2018/ 9 profesori din Grecia, Germania,
Spania, Portugalia.



Biblioteca vie/ aprilie 2018.
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Întâlnire cu un psiholog în cadrul centrului Europe Direct.

 Elaborarea revistei Cheia succesului în afaceri.
- ARTepreneurship/ schimb de tineri/ Sărata Monteoru/ mai 2018/ 4 elevi și 1 profesor
- Beware - Blue Whales are everywere/ Sărata Monteoru/ mai 2018/ 4 elevi și 1 profesor
- Zoom out - Zoom in/ schimb de tineri/ Bușteni/ iunie 2018/ 1 elev
- Simpozion Internațional „Împreună în Europa”, mai 2018.
Reviste elaborate:
 Cheia succesului în afaceri - apariție anuală.
 Noi și Europa - apariție anuală.
 Be Smart - ediție online - apariție lunară.
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VIII. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT
Categorii de lucrări efectuate:
o Asigurarea optimă a interfeţei dintre şcoală şi beneficiar (elev/profesor) ca
obiectiv general finalizarea cataloagelor de corigenţe;
o S-au eliberat adeverințe pentru elevii liceului și pentru personalul din unitate;
o S-au operat transferurile elevilor veniți în unitate și plecați din unitate în catalog,
registrul de evident, registrul matricol și SIIIR;
o S-au întocmit statele de plată (declarații, ordine de plată, anexe);
o S-au primit și verificat dosarele elevilor pentru programul “Bani de liceu;
o S-au înmatriculat elevii în catalog, regsitrul matricol, registrul de evidență;
o S-au completat matricole pentru elevii claselor a XII-a;
o S-a efectuat reorganizarea arhivei școlare;
o S-au întocmit și verificat dosarele elevilor pentru examenul național Bacalaureat;
o Lucrări efectuate pentru sustinerea examenelor de certificare a competentelor de
nivel 4;
o Încărcarea bazei in SIIIR a situatiilor solicitate de MENCS;
o Încărcarea SC-urile de început și sfârșit de semestru;
o Participarea la toate simulările locale, naționale privind examenele naționale
bacalaureat clasa XI-XII;
o Încărcarea bazelor pentru examenele naționale bacalaureat;
o Încărcarea datelor, cât şi centralizarea pe calculator a unor situaţii solicitate de
către compartimentele de resort (informatică, salarizare, statistică) din cadrul
Inspectoratului Școlar Judeţean Buzău



Comunicarea intra şi interinstituţională:
cu toate cadrele didactice de la toate formele de învăţământ;



cu elevii şcolii;



cu alte compartimente: contabilitate, asistent medical, administrativ, bibliotecă, psiho pedagog.
Aspecte de îmbunătăţit:
Ca aspecte de îmbunătățit se menționează:



Relaţia cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului
având în vedere că aici se formează prima impresie a vizitatorului;



Studierea şi cunoaşterea personalităţii umane, promptitudinea de soluţionare a
solicitărilor, amabilitatea, ţinuta morală.
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-

IX.
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI BIBLIOTECĂ
gestionarea și buna păstrare a colecțiilor și dotării bibliotecii;
operarea la timp în documentele de evidență a colecțiilor;
recuperarea la timp publicațiile împrumutate;
colaborarea cu cadrele didactice în realizarea de acțiuni instructiv-educative pentru
atragerea elevilor la bibliotecă;
întocmirea comenzii de manuale școlare;
evidența /repartizarea/ recuperarea manualelor școlare în cursul anului școlar;
colaborarea cu CCD în vederea realizarii de activități de formare continuă, participarea la
stagiile de pregătire inițiala și continuă.
ACTIVITATEA CABINETULUI MEDICAL

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018 activitatea cabinetului medical şcolar din cadrul
Colegiului Economic Buzău s-a focalizat pe:
- efectuarea triajului epidemiologic după fiecare vacanţă şcolară şi ori de câte ori a fost
nevoie;
- examinarea clinică a elevilor care urmau să participe la competiţii sportive . eliberând
avize în acest sens;
- efectuarea măsurătorilor somatometrice a elevilor liceului;
- acordarea consultaţiilor medicale la cererea elevilor;
- vizarea scutirilor medicale;
- eliberarea dovezilor de vaccinare pentru elevii care s-au transferat la alte şcoli;
- efectuarea tratamentelor necesare;
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X. ACTIVITATEA FINANCIARĂ/ DOTARI
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XI. DIAGNOZA UNITĂȚII ȘCOLARE
În ceea ce priveste analiza SWOT, avand in vedere domeniile de referinţă privind
activitatea educativă: curriculum, management, resurse umane, materiale, informaţionale
consemnam:
Puncte tari ale „mediului intern”:
- Manageri formaţi, numiţi prin concurs;
- Profesori foarte bine pregătiţi;
- Profesori metodişti;
- Profesori formatori în domeniul reformei în învăţământ;
- Profesori colaboratori ai Serviciului Naţional de Evaluare;
- Elevi bine pregătiţi, admişi în urma admiterii computerizate;
- O bună tradiţie a învăţământului economic (90% din absolvenţi devin studenţi ASE);
- Cabinete de informatică;
- Sală „Club European”;
- Ocupare optimă a spaţiului existent;
- Ofertă educaţională atractivă prin materialele opţionale propuse in cadrul curriculumului în
dezvoltare locală.
Puncte slabe ale „mediului intern”:
- Migrarea specialiştilor spre domenii economice;
- Motivaţia uneori slabă din partea elevilor;
- Resursele financiare.
Oportunităţi ale “mediului extern”:
- Accesul imediat după absolvire pe piaţa muncii;
- Posibilitatea de retragere a resurselor financiare prin cursuri de formare şi reconversie
profesională;
- Statutul de liceu reprezentativ
- Situarea liceului într-o zonă centrală;
- Implicarea în programe de parteneriat;
- Implicarea profesorilor în elaborarea de manuale, programe, sisteme de evaluare;
- Implicarea comunităţii, administraţiei locale în relaţia cu şcoala.
Ameninţări ale “mediului extern”:
- Starea precară a economiei;
- Canale de comunicare defectuoase;
- Rata demografică descendentă.
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