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INTRODUCERE 

 

 

 

     „O bună educație cere ca educatorul să 

inspire elevului stimă și respect, și nu se 

poate ajunge la aceasta prin nimicirea 

individualității elevilor și prin asuprirea 

stimei de sine. ”  

                                                                                                                  (Samuel Smiles)  

 

 

Activitatea managerială derulată în semestrul I al anului școlar 2017-2018 a fost 

orientată spre asigurarea unui cadru adecvat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, 

pregătirii lor temeinice pentru viaţă şi integrării cu succes în societate prin promovarea și 

cultivarea unor valori și principii: 

✓ Responsabilitatea: asumarea acțiunilor și disponibilitatea de a îndeplini obligațiile ca 

profesor și elev. 

✓ Colaborarea/ spiritul de echipă: cultivarea spiritului de echipă și construirea unor 

legături trainice atât între personalul școlii, cât și între elevi, sunt prioritare. 

✓ Respectul: considerația faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în 

ultimul rând, faţă de propria persoană. 

✓ Sinceritatea: comunicarea onestă și atmosfera relaxată sunt bazele muncii eficiente în 

echipă.  

✓ Încrederea: încrederea în celălalt creează o atmosferă relaxantă de lucru.  

✓ Libertatea: educația are prioritar respectarea libertății fiecărei persoane, fără a îngrădi 

sau obstrucționa dezvoltarea armonioasă a elevilor. 

✓ Echilibrul: pentru o bună dezvoltare intelectuală și emoțională a elevilor se urmărește 

dezvoltarea potențialului individual, nu simpla acumulare a unui volum de informații. 

✓ Perseverenţă: ne propunem să fim consecvenţi, promovăm succesul şi eficienţa, 

ținând cont de universul de gândire și simțire al fiecărui elev. 

✓ Toleranţa: acceptarea și respectarea diversității, în conformitate cu viziunea unei școli 

europene. 

 

Liceul Teoretic ˝Miron Costin˝ cultivă excelența, valorifică tradiția și promovează 

inovarea. Pune accent deosebit pe crearea unui mediu educațional provocator și stimulativ 

oferind posibilitatea dezvoltării creative atât a elevilor, cât și a profesorilor, pe încurajarea 

competiției, performanței şi a spiritului de echipă într-o atmosfera creativă şi serioasă în 

acelaşi timp. 

Unitatea noastră şcolară, ale cărei porţi sunt deschise tuturor tinerilor, îşi propune:  

• Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă intelectuală; 

• Cultivarea unei gândiri logice şi creative; 

• Dezvoltarea capacităţii de transfer de cunoştinţe; 
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• Dezvoltarea capacităţii de comunicare socială; 

• Dezvoltarea simţului practic, etic şi estetic al elevilor în vederea autoevaluării şi 

autodescoperirii; 

•  Formarea de convingeri şi comportamente voluntare care să facă posibilă implicarea 

elevilor  în rezolvarea problemelor comunităţii din care fac parte. 

 

I. RESURSE UMANE 

 

I.1. Personalul didactic 

 

Multiplele procese de transformare prin care trece învățământul românesc in ultimii 

ani au impus o atenție deosebită acordată managementului resurselor umane. Fără resurse 

umane, capabile de schimbare şi adaptare, de creativitate şi competenţe profesionale multiple, 

activitatea unității de învatamant  este sortită eşecului. 

     Încadrarea personalului didactic a fost făcută după parcurgerea etapelor din 

Calendarul mobilității personalului didactic, finalizate în septembrie 2017. Repartizarea orelor 

pe profesori s-a făcut în cadrul comisiilor metodice, respectând metodologia de încadrare a 

personalului didactic și principiul continuității la clasă. 

 

OBIECTIVE 

 

• asigurarea cunoaşterii în unitate a legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte  

normative privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice şi a personalului 

didactic auxiliar; 

• definirea şi promovarea unei politici de personal bazate pe promovarea pe criterii  

valorice şi susţinerea iniţiativelor valoroase; 

• creşterea calităţii activităţii desfăşurate de personalul didactic şi didactic auxiliar din  

unitate prin participarea la activităţi de perfecţionare. 

 

Personal didactic  Septembrie 

2015 

Septembrie 

2016 

Septembrie 

2017 

Personal didactic titular 48 49 47 

Personal didactic suplinitor Calificaţi 3 3 5 

Necalificaţi - - - 

Personal didactic  plata cu ora  - - - 

Personal didactic cumul  - - - 

Personal didactic titular 

detaşat 

5 2 2 

Total  56 54 54 
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Titulari Supl. 
Calificați

Supl. 
necalificați

Plata cu ora Cumul Detașați Total

48

3 0 0 0
5

56
49

3 0 0 0 2

5647

5
0 0 0 2

54

Cadre didactice

sept.15 sept.16 sep.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatări şi aprecieri: 

➢ Datorită menţinerii unui număr constant de colective de elevi, numărul de cadre  

didactice titulare a rămas constant, iar al celor  detaşate pe posturi rezervate a scăzut. 

➢ Desfăşurarea activităţii instructiv-educative de calitate prin eliminarea nesiguranţei  

postului pentru anul şcolar următor. 

➢ Un colectiv didactic stabil contribuie la derularea unui proces instructiv-educativ  

eficient prin asigurarea continuităţii managementului la clasă şi atingerea obiectivelor 

proiectate 

 

 

I.2. Elevi  

 

Constituirea colectivelor de elevi pentru clasele pregătitoare, a V-a şi a IX–a s-a făcut 

respectând Legea Învăţământului, planul de şcolarizare şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităților de învățământ preuniversitar. 

 

Structura populaţiei şcolare:  

Data Învăţământ primar 

clase/nr. elevi 

Învăţământ 

gimnazial 

clase/nr. elevi 

Învăţământ 

liceal 

clase/nr. elevi 

Total elevi 

 Sept. 2015 7/182 8/216 20/545 35/943 

 Sept. 2016 

 

7/195 8/224 20/577 35/996 

 Sept. 2017 

 

7/219 8/227 20/591 35/1037 
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Primar Gimnazial Liceal TOTAL

182 216

545

943

195 224

577

996

219 227

591

1037

Elevi

sept.15 sept.16 sept.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Mişcarea elevilor și rezultatele la învăţătură obţinute de elevi la sfârşitul 

semestrului I anul şcolar 2017-2018 sunt: 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr. elevi PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL TOTAL 

ELEVI 

1. Înscrişi 219 227 591 1037 

2. Promovaţi 216 217 570 1003 

3. Corigenţi - 9 19 28 

4. Situaţie 

neîncheiată 

- - - - 

5. Plecaţi 5 1 7 13 

6. Veniţi 2 0 5 7 

7. Exmatriculaţi - - - - 

8. Retraşi - - - - 

9. Rămaşi sem I 216 226 589 1031 
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Situaţia şcolară pe semestrul I 2017 - 2018 comparativ cu acelaşi semestru al anului 

şcolar 2016 – 2017 este: 

 

Nr.

crt. 
Nr. elevi PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL TOTAL ELEVI 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Rămaşi la 

sf. sem I 

195 216 224 226 575 589 994 1031  

2. Promovaţi 194 

99,48

% 

216 

100 

% 

211 

94,19

% 

217 

96,01

% 

535 

93,04

% 

570 

96,77

% 

940 

94,56

% 

1003 

97,28

% 

3. Corigenţi 1 

0,52% 

- 13 

5,81% 

9 

3,99% 

39 

6,78 % 

19 

3,23% 

 

53 

5,34% 

28 

2,72% 

4. Situaţie 

neîncheiată 

- - - - 1 

0,18% 

- 1 

0,10% 

- 
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    Pe tranşe de medii, promovabilitatea se prezintă astfel la sfârşitul sem. I al anului 

şcolar 2017-2018 comparativ cu sem. I, 2016-2017: 

 

 

 

Nivel 

înv. 

Total 

elevi rămași 

înscrişi 

Promovaţi 5 – 6,99 

S 

7 – 8.99 

B 

9 – 10 

F.B. 

2016/

2017 

2017/ 

2018 

2016/ 

2017 

2017/

2018 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

0 – IV 195 216 194 216 7 

3,6 

% 

6 

2,77 

% 

60 

30,9 

% 

42 

19,44

% 

127 

65,5 

% 

168 

77,77

% 

V – VIII 224 226 211 217 1 

0,47 

% 

- 93 

44,07

% 

89 

41,01

% 

117 

55,46

% 

128 

47,23

% 

IX – XII 575 589 535 570 2 

0,37 

% 

- 297 

55,51

% 

358 

62,80

% 

236 

44,12 

% 

212 

37,19

% 

TOTAL 994 1031 940 1003 10 

1,06 

% 

6 

0,59 

% 

450 

47,87

% 

489 

48,75

% 

480 

51,06 

% 

508 

50,64

% 

 

 

 

 Numărul elevilor corigenți pe clase și discipline de învățământ, la sfarșitul sem. I al 

anului scolar 2017-2018: 

 

 

Ciclul gimnazial:  

Clasa Lb. 

romănă 

Ma 

tematică 

Fiz Chim. Bio. Ist. Lb. 

engl 

Info Geo Lat 

VI B 1 2 - - 3 - - - - - 

VII B - - - - 4 - - - - - 

VIII B - - 1 - 1 - - - - - 

Total 1 2 1 - 8 - - - - - 
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Ciclul liceal: 

Clasa Lb. 

rom 

Mate Fiz Chim. Bio. Ist. Logica Lb. 

engl 

Info Psiho Geo Lat Filosof 

IX C - 1 - - 1 - - - - - - - - 

IX E - - 1 1 2 - - - - - - - - 

X E - - 1 - - - - - - - - - - 

X F - 2 - - - - - - - - - - - 

XI A - - - - - - - - - - - 1 - 

XI C - - - - 2 - - - 1 - - - - 

XI  D - - - - 4 - - - - - - - - 

XI E 1 - - - - - - - - - - - - 

XII 

C 

- - - - 1 - - - 1 - - - - 

XII 

D 

- - - - 2 - - - - - - - - 

Total 1 3 2 1 12 - - - 2 - - 1 - 

 

Constatări: 

Față de semestrul I al anului școlar 2016-2017, situația la sfărșitul sem. I al anului școlar 

2017-2018, se prezintă astfel: 

➢ Procentul de promovabilitate a crescut cu 2,72% la nivelul unității școlare  față 

de aceeași perioadă a anului școlar precedent.   

➢ Scade cu aproape 0,5% numărul mediilor între 5-6.99 și crește procentul mediilor 

între 7—8.99 cu 1%. Mediile între 9-10 procentual înregistrează o scădere de aprox. 

0,5%, dar numeric, sunt mai multe, în contextul creșterii numărului de elevi. 

➢ La nivelul înv. primar crește semnificativ procentul la calificativul “Foarte Bine” 

(cu 12,27%) și scade cu doar 1,1% procentul calificativelor de “Suficient”. 

➢ Calitatea procesului instructiv-educativ a fost în unele cazuri diminuată şi prin: 

-întârzierea cadrelor didactice la ore; 

-dificultăţi în relaţionarea elevilor cu cadrele didactice, neadaptarea staregiilor didactice la 

nivelul intelectual al clasei de elevi; 

-slaba comunicare între părinţi şi copii, mai ales la nivelul învăţământului liceal; 

-plecarea părinţilor copiilor la muncă în străinătate ceea ce a condus la efecte negative 

asupra copiilor, marginalizare, timiditate, dorinţa de plecare a copiilor, intrare în grupuri 

stardale, etc., 

-influenţa negativă a utilizării în exces a mijloacelor de comunicare şi informare (televizor, 

calculator, telefon mobil, etc.);  
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-sporirea exigentei in evaluarea elevilor (mai ales la clasele terminale la gimnaziu si la toate 

clasele de la invatamantul liceal). 

➢ Scăderea interesului pentru învățătură la elevii din înv. primar, deoarece intrarea în  

clasa a V-a se face în lipsa unei testări. 

 

I.3 Rezultate la simularea examenelor naționale 

 

În semestrul I al  anului școlar 2017-2018, prioritatea numărul 1 a fost  Simularea  

examenelor naţionale la fiecare probă de examen, cu subiecte elaborate de un grup de lucru 

constituit la nivel judeţean (începutul lunii decembrie, conform unui grafic transmis în reţea) 

pentru  elevii de clasa a VIII-a și a XII-a având drept scop orientarea şi optimizarea  

învăţării, care s-a realizat în mod unitar, obiectiv şi corect la toate disciplinele de examen.  

a) Rezultate la simulare Bacalaureat 

 

Promovabilitatea elevilor, pe clase  - decembrie 2017 

Clasa 
Total 

elevi 

Elevi 

admiși 

Elevi 

respinși 

Elevi 

neprezentați 

Media 

generala 

Promovabilitate 

% 

XII A 28 22 6 - 7,42 78,57 

XII B 31 18 11 1 7,45 58,06 

XII C 29 16 12 1 7,77 55,17 

XII D 25 17 8 - 7,57 68 

La nivelul 

unității de 

învățământ 

113 73 37 2 7,55 64,60 

 

Promovabilitatea elevilor, pe clase - decembrie 2016 

Clasa 
Total 

elevi 

Elevi 

admiși 

Elevi 

respinși 

Elevi 

neprezentați 

Media 

generala 

Promovabilitate 

% 

XII A 25 15 10 - 7,02 60 

XII B 34 23 10 1 6,91 67,64 

XII C 28 13 15 - 6,09 46,42 

XII D 27 10 17 - 6,14 37,03 

XII E 26 11 15 - 6,38 42,30 

La nivelul 

unității de 

învățământ 

140 72 67 1 6,52 51,42 
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Promovabilitatea elevilor în funcţie de proba de examen - decembrie 2017 

 

 

NR 

CRT 
PROBA DISCIPLINA CLASA 

NR 

ELEVI 

REZULTATE PE TRANSE DE MEDII 
 

1-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

10 

MEDIA 

CLASEI 

1 E.a) 

Limba 

română 

(UMAN) 

12 A 28 - - - - 8 10 10 4 7,92 

2 E.a) 

Limba 

română 

(UMAN) 

12 B 31 - - 1 2 4 10 8 2 7,11 

3 E.a) 

Limba 

română 

(REAL) 

12 C 29 - - - 4 8 4 10 3 7,03 

4 E.a) 

Limba 

română 

(REAL) 

12 D 25 - - - 4 8 6 5 2 7,13 

5 E.c) Istorie 12 A 28 - - - 5 14 6 3 - 6,64 

6 E.c) Istorie 12 B 31 - - 1 5 12 8 5 - 6,70 

7 E.c) 
Matematică 

MATE-INFO 
12 C 28 - 1 2 13 6 6 3 1 6,51 

8 E.c) 
Matematică 

ST-NAT 
12 D 25 - 1 2 3 5 4 8 1 7,00 

9 E.d) Biologie 12 C 11 - 1 2 2 4 - - 2 6,20 

10 E.d) Biologie 12 D 18 - 1 4 5 4 2 1 1 6,05 

11 E.d) Chimie 12 C 1 - - - - - 1 - - 7,40 

12 E.d) Chimie 12 D 6 - 1 - 1 - 3 - 1 7,32 

13 E.d) Fizică 12 C 2 - 2 - - - - - - 3,30 

14 E.d) Fizică 12 D 1 - - - 1 - - - - 5,50 

15 E.d) Geografie 12 A 15 - - - 3 2 4 4 2 7,40 

16 E.d) Geografie 12 B 4 - 1 2 - - 1 - - 7,40 

17 E.d) Informatică 12 C 15 - - 2 2 6 1 3 1 7,17 

18 E.d) 

Logică, 

argumentare 

și comunicare 

12 A 7 - - - - 2 1 3 1 7,70 

19 E.d) 

Logică, 

argumentare 

și comunicare 

12 B 9 - 1 - - - 1 5 2 8,06 

20 E.d) Psihologie 12 A 1 - - - - 1 - - - 6,00 

21 E.d) Psihologie 12 B 5 - 1 1 1 - 1 1 - 5,73 

22 E.d) Sociologie 12 A 5 - 1 1 1 1 - - 1 5,93 

23 E.d) Sociologie 12 B 12 - - 2 6 3 - 1 - 5,99 
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Promovabilitatea elevilor în funcţie de proba de examen - decembrie 2016 

 

NR 

CRT 
PROBA DISCIPLINA CLASA ELEVI 

MEDIA 

CLASEI 
1-

3,99 
4-

4,99 
5-

5,99 
6-

6,99 
7-

7,99 
8-

8,99 
9-10 

1 E.a) 
Limba română 

(UMAN) 
12 A 25 7,90 -  -  1 5 5 10 4 

2 E.a) 
Limba română 

(UMAN) 
12 B 34 7,11 1 1 4 8 10 8 2 

3 E.a) 
Limba română 

(REAL) 
12 C 28 7,32  - -  4 8 4 10 2 

4 E.a) 
Limba română 

(REAL) 
12 D 27 7,14 -  2 2 8 7 7 1 

5 E.a) 
Limba română 

(REAL) 
12 E 26 7,25 -  1 3 6 7 8 1 

6 E.c) Istorie 12 A 25 7,45 -  -  3 3 11 7 1 

7 E.c) Istorie 12 B 34 6,84 1 1 6 7 12 6 -  

8 E.c) 
Matematică MATE-

INFO 
12 C 28 5,06 4 5 13 4 2 -   - 

9 E.c) Matematică ST-NAT 12 D 27 5,80 2 4 9 5 4 3  - 

10 E.c) Matematică ST-NAT 12 E 26 5,08 9 4 4 2 3 4  - 

11 E.d) Biologie 12 C 14 6,09 2 1 3 4 1 3  - 

12 E.d) Biologie 12 D 23 5,48 5 7 4 2 2 2 1 

13 E.d) Biologie 12 E 20 6,72 1 2 5 3 3 2 4 

14 E.d) Chimie 12 D 2 6,45  -  - -  2  - -  -  

15 E.d) Chimie 12 E 3 7,63 -  -  -  1 1 1   

16 E.d) Fizică 12 C 2 5,48  - 1 -  1 -   -   

17 E.d) Fizică 12 D 1 5,50 -  -  1 -  -  - -  

18 E.d) Fizică 12 E 3 6,61  - 1 -  1  - 1 -  

19 E.d) Geografie 12 A 8 6,93 -  1 1 2 2 1 1 

20 E.d) Geografie 12 B 19 7,68 -  -  5 2  - 7 5 

21 E.d) Informatică 12 C 12 5,69 3 1 2 2 3 1 -  

22 E.d) Informatică 12 D 1 3,90 1  -  - -  -  -  -  

23 E.d) 
Logică, argumentare 

și comunicare 
12 A 12 4,83 3 4 2 2 1  - -  

24 E.d) 
Logică, argumentare 

și comunicare 
12 B 13 5,24 3 2 2 5 1 -  -  

25 E.d) Psihologie 12 A 1 4,40  - 1 -   -  -  - -  

26 E.d) Psihologie 12 B 2 6,85  - -  1 -   - 1 -  

27 E.d) Sociologie 12 A 4 6,20  - 1 1 1 -  1  - 
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total admiși respinși neprezentați media
generală

procent

140

72 67

1 6,52

51,42

113

73

37

2 7,55

64,6

Simulare examen bacalaureat decembrie 

dec.16 dec.17

2-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

3

14

36

30

36

19

1 0

0

6

25 27
31

18

3
0

Tranșe de medii - simulare examen de bacalaureat

dec.16 dec.17

 

 

 

 

 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tranșe de medii GENERALE  - decembrie 2017 

 

Tranșe de 

note 

2-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 

0 6 25 27 31 18 3 

 

Tranșe de medii GENERALE - decembrie 2016 

 

Tranșe de 

note 

2-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 

3 14 36 30 36 19 1 
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   Promovabilitatea elevilor în funcţie de proba de examen  - decembrie 2017 

Proba E. a) 

Nr. 

elevi 

înscriși 

Nr. 

elevi  

respinși 

Nr. elevi 

admiși 

Nr. elevi 

absenți 
Media Promovabilitate 

Limba română 

(REAL) 

59 1 58 - 7.51 98.30% 

Limba română 

(UMAN) 

54 0 54 - 7.08 100% 

Proba E. c) 
      

Istorie 
59 1 58 - 6.67 98.30% 

Matematică 

MATE-INFO 

28 3 24 1 6.51 85.71% 

Matematică ST-

NAT 

25 3 22 - 7.00 88% 

Proba E. d) 
      

Biologie 
29 8 21 - 6.12 72.41% 

Chimie 
7 1 6 - 7.36 85.71% 

Fizica 
3 2 1 - 5.50 33.33% 

Geografie 
19 3 16 - 7.40 84.21% 

Informatica 
15 2 13 - 7.17 86.66% 

Logica 
16 1 14 1 7.88 87.50% 

Psihologie 
6 2 4 - 5.86 66.66% 

Sociologie 
12 2 10 - 5.96 83.33% 

 

Promovabilitatea elevilor în funcţie de proba de examen - decembrie 2016 

Proba E. a) 
Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi  

respinși 

Nr. elevi 

admiși 

Nr. elevi 

absenți 
Media Promovabilitate % 

Limba română 

(UMAN) 

59 2 57 0 7,45 96,61 

Limba română 

(REAL) 
81 3 78 0 7,24 96,29 

Proba E. c) 
      

Istorie 
59 2 56 1 7,10 94,91 

Matematică MATE-

INFO 

28 9 19 0 5,06 67,85 

Matematică ST-NAT 
53 19 34 0 5,45 64,15 

Proba E. d) 
      

Biologie 
57 18 39 0 6,06 68,42 
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Chimie 
5 0 5 0 7,16 100 

Fizica 
6 2 4 0 6,05 66,67 

Geografie 
27 1 26 0 7,46 96,30 

Informatica 
13 5 8 0 5,55 61,53 

Logica 
25 12 13 0 5,04 52 

Psihologie 
3 1 2 0 6,03 66,67 

Sociologie 
4 1 3 0 6,20 75 

 

Constatări, măsuri ameliorative, la nivelul fiecărei discipline de examen 

 

Limba română 

  

Puncte tari: 

• o însuşire corespunzătoare a competenţelor de utilizare a limbii române în 

situaţii de comunicare scrisă; 

• capacitatea de a emite şi de a susţine o opinie personală referitoare la o idee 

preluată dintr-un text, respectând cerinţele unui text argumentativ; 

• capacitatea de a încadra corespunzător un text într-un curent literar studiat pe 

baza unor trăsături specifice acestuia identificate în textul dat; 

 

Puncte slabe: 

• elevii au făcut greşeli elementare (înţelegerea şi abordarea defectuoasă a itemilor, greşeli de 

scriere, şi de exprimare, greşeli la nivelul structurării uni eseu sau al unui text argumentativ), deşi 

asemene exerciţii au fost efectuate în nenumărate rânduri la clasă, iar materia prevăzută în programa 

de simulare a fost în totalitate recapitulată, sau predată de curând. 

• o insuficientă exersare a competenţelor de utilizare a limbii române scrise (greşeli de 

ortografie, de punctuaţie) 

• lipsa de curaj a unora dintre elevi în a-şi afirma şi a-şi susţine un punct de vedere 

personal, reflectată şi în lipsa unor mijloace corespunzătoare de persuasiune; 

• neadaptarea în anumite cazuri a registrului stilistic ales la situaţia de comunicare şi la 

scopul comunicării; 

• alegerea necorespunzătoare a operei literare pentru redactarea eseului la proba scrisă. 

 

Recomandări: 

• implicarea elevilor într-un număr cât mai mare de situaţii de comunicare, în contexte 

diversificate şi pe teme preluate din sfere diferite de interes; 

• familiarizarea elevilor, viitori candidaţi cu tipul de subiecte propuse la proba scrisă;  

• aplicarea la clasă a numeroase exerciţii de lectură expresivă/ lectură înţelegere a unui 

text; 
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• încurajarea elevilor în vederea exprimării opiniilor personale şi a susţinerii acestora cu 

mijloace specifice de persuadare. 

• recapitularea susţinută şi sistematică a materiei pentru proba scrisă: 

• aplicarea periodică de teste care să respecte modelul probei scrise. 

• finalizarea predării materiei de clasa a XII-a în prima parte a semestrului al II-lea, astfel încât 

să fie posibilă intensificarea recapitulării materiei pentru bacalaureat şi în cadrul orelor de curs 

• desfăşurarea de ore suplimentare în cadrul cărora să se efectueze cât mai multe exerciţii de 

receptare a textului literar necunoscut şi de realizare a unor argumentări după tipicul subiectelor oferite 

ca model de către MEC.  

Matematica 

  

Analiza rezultatelor 

• Lucrarea a arătat tratarea superficială a subiectelor, neglijența la calcule și expunerea 

în parte a soluțiilor. 

• Cu toate că nu au avut un grad de dificultate ridicat  subiectele au pus probleme 

elevilor, mediile obținute fiind nesatisfacătoare; 

• Elevii au motivat rezultatele mai slabe la simulare prin faptul că: nu au reușit să repete 

în întregime materia anilor anteriori, au uitat anumite formule, proprietăţi, s-au grăbit, nu au 

citit cu atenţie enunţul subiectelor. 

 Măsuri ameliorative: 

• Aspecte pozitive: 

- elevii au la dispoziție toate resursele/ informațiile teoretice și practice ( inclusiv platforme 

online) necesare și sprijinul profesional și uman al profesorilor clasei, pentru a promova cu 

succes examenul de Bacalaureat. 

- majoritatea elevilor au deprinderi bune de redactare și rezolvare (parțiale sau complete), în 

concluzie fiecare elev trebuie să recupereze, prin lucru suplimentar, adaptat propriului nivel, 

elementele din materia de examen pe care nu le stăpânește.  

Aspecte ce necesita ameliorare: 

• neomogenitatea clasei, diferențele de nivel  în pregătirea suplimentară  individuală a 

elevilor; insuficienta concentrare la test sau indiferența unor elevi față de această simulare ; 

lipsa de mobilizare a unora dintre ei în recapitularea  materiei parcurse în clasele IX-XII; 

erorile (tipice) provenite din lipsa unei „traduceri corecte” a textului matematic, necesară 

pentru evitarea capcanelor;  raportarea rațională a fiecărui elev la propria sa pregătire și la 

responsabilitatea care-i revine în fața acestui examen important, în primul rând, pentru el 

însuși. 

Măsuri de remediere: 

• Analiza tezelor de la simulare și responsabilizarea  elevilor,  prin discuții cu elevii și  

cu părinții acestora  

• Aprecierea  obiectivă  a problemelor cu care se confruntă fiecare elev în parte și  

stabilirea temelor prioritare în lucrul suplimentar al elevilor 

• mai atentă și mai strictă evaluare de parcurs a elevilor 
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• Administrarea de simulări ale examenului , în semestrul al II – lea ,  la clasă, cu  

urmărirea și consemnarea  periodică a evoluției elevilor și a problemelor de etapă. 

 

Istorie 

 

Puncte tari: 

• Numar mare de note în intervalul de notare 6 – 8.99 

• Promovarea în număr mare 

• Analiza cvasi-corectă a surselor istorice 

Puncte slabe: 

• Limbaj istoric insușit superficial; 

• Confuzii în redactarea cerințelor datorate citirii superficiale a acestora 

• Dificultăți în rezolvarea itemilor de tip argumentativ. 

Măsuri preconizate pentru următoarea perioadă: 

• discutarea rezultatelor în şedinţele cu părinţii şi elevii; 

• reevaluarea elevilor în această etapă de pregătire; 

• intensificarea lucrului pe sursă istorică; 

• reorganizarea materiei pentru cei cu dificultăți de învățare. 

 

Informatică 

 

Rezultatele obţinute de elevi la bacalaureat este direct proporţional cu interesul acordat 

materiei în ultimul an de liceu şi că materia de clasa a XII-a nu intră la bacalaureat, astfel că 

elevii pot ca pe parcursul întregului an şcolar să aprofundeze materia din anii anteriori la orele 

de pregătire (prin parcurgerea integrală a conţinuturilor şi rezolvarea modelelor de teste) 

 Datorită exigenţei impuse în evaluare pe parcursul celor  patru ani de liceu, a 

frecvenţei evaluării (la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare elevii au susţinut un test de 

evaluare sumativă) precum şi  a  pregătirii suplimentare efectuate săptămânal, rezultatele la 

proba de bacalaureat sunt, în general, bune. 

 

Măsuri ameliorative: 

• Simularea examenului de bacalaureat în ambele semestre 

• Analiza rezultatelor obţinute la simulări atât cu elevii cât şi cu părinţii acestora  

• Respectarea  graficului  de pregătire suplimentara 

• Intensificarea activităţii de pregătire suplimentară (creşterea numărului de ore de 

pregătire) 

• Proiectarea activităţii centrată pe elev 

• Evaluarea continuă  şi sumativă 

• Observarea sistematică a elevilor 
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Chimie 

 

   La Chimie organică  subiectele au fost de dificultate medie, întocmite conform 

programelor în vigoare. La simularea din acest an conținuturile vizate au presupus 

parcurgerea integrală a chimiei organice din clasa a X –a si a XI –a spre deosebire de  

simulările din anii anteriori care vizau doar  materia clasei a  X –a. Volumul mare de  

cunoștințe  necesită un timp mai mare pentru recapitulare de aceea la momentul simulării 

unele clase de compuși organici nu au fost îndeajuns recapitulate  și aprofundate. 

 Am  constatat frecvent greșeli de calcul matematic (chiar daca raționamentul de 

rezolvare este corect) întrucat la examenul de bacalaureat elevii nu au voie să folosească  

minicalculatoare,  ceea ce duce la depunctare. Unele subiecte nu au fost abordate deoarece  

unii elevi nu au reușit sa recapituleze integral materia. Notele obținute la simulare sunt  puțin 

mai mici decat rezultatele  obținute de elevi la evaluarile din timpul anilor anteriori .  

 

 Măsuri ameliorative: 

• Analiza rezultatelor la simularea examenului de bacalaureat cu elevii și cu părinții 

acestora în cadrul ședințelor cu părinții 

• Respectarea  graficului  de pregăire suplimentară 

• Intensificarea activității de pregătire suplimentară (creșterea numărului de ore de 

pregătire) 

• Evaluarea continuă  și sumativă 

• Observarea sistematică a elevilor. 

 

Biologie 

Măsuri ameliorative propuse: 

• Reprogramarea orelor de pregătire suplimentară. 

•  Aplicarea testelor din fiecare capitol recapitulat, dupa modelul propus pentru 

examenul de bacalaureat.  

• Informarea părinților cu privire la rezultatele simularii examenului de bacalaureat – 

prin ședinte cu părinții la care să participe și profesorii disciplinelor, la care s-au 

susținut simulările,  sau prin adresa expediată de către instituție. 

 

Geografie 

  

 Puncte tari: 

• Identificarea corectă pe harta Europei a elementelor geografice; 

• Capacitatea de a compara din punct de vedere fizico-geografic regiuni/țări 

Puncte slabe: 

• Identificarea incorectă a elementelor geografice pe harta României; 

• Limbaj geografic insuficient însușit ; 

• Dificultăți în rezolvarea itemilor de tip argumentativ. 

Măsuri ameliorative: 

• Intensificarea programului de pregătire; 

• Lucrul intens cu harta. 
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Disciplinele socio-umane 

 

Puncte tari: 

• Efectuarea corectă într-o pondere mare a subiectului al II-lea 

• Rezolvarea corectă a itemului III.1  

Puncte slabe: 

• Rata scăzută de promovabilitate; 

• Dificultăţi în rezolvarea a itemilor-grilă 

• Dificultăţi în identificarea/ construirea a unor structuri argumentative 

Măsuri remediale: 

• discutarea rezultatelor în şedinţele cu părinţii şi elevii; 

• concentrarea pregătirii pe itemii care au fost rezolvaţi defectuos sau lacunar 

• implementarea unui program de pregătire diferenţiat pentru elevii care întâmpină 

dificultăţi de asimilare a materiei pentru examenul de bacalaureat 

• suplimentarea numărului de ore alocate pregătirii pentru examenul de bacalaureat la 

două ore/săptămână pentru elevii nepromovaţi sau situaţi în vecinătatea pragului de 

promovabilitate. 

 

 

b) Rezultatele obținute la Simularea examenului de Evaluare 

Națională 

 

Rezultatele obținute la Simularea examenului de Evaluare Națională decembrie 2017 

NR 

CRT 
DISCIPLINA CLASA ELEVI 

MEDIA 

CLASEI 
1-

3,99 
4-

4,99 
5-

5,99 
6-

6,99 
7-

7,99 
8-

8,99 
9-

9,99 
10 

1 Limba română 8 A 29 8.64 - - - 7 8 9 5 - 

2 Limba română 8 B 23 7.25 - - 2 8 8 5 2 - 

3 Matematică 8 A 29 6.53 - 5 8 5 6 4 1 - 

4 Matematică 8 B 23 5.29 3 9 6 3 1 1 1 - 

 

Rezultatele obținute la Simularea examenului de Evaluare Națională decembrie 2016 

 

NR 

CRT 
DISCIPLINA CLASA ELEVI 

MEDIA 

CLASEI 
1-

3,99 
4-

4,99 
5-

5,99 
6-

6,99 
7-

7,99 
8-

8,99 
9-

9,99 
10 

1 Limba română 8 A 29 8,96       2 2 7 17 1 

2 Limba română 8 B 25 7,82   1 1 3 8 8 2 2 

3 Matematică 8 A 29 7,25 1   5 4 9 7 3 -  

4 Matematică 8 B 25 5,00 4 7 10 1 2 1 -   - 
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Promovabilitatea elevilor, pe clase decembrie 2017 

Clasa 
Total 

elevi 

Elevi 

admisi 

Elevi 

respinsi 

Elevi 

neprezentati 

Media 

generala 
Promovabilitate 

VIII A 30 24 5 1 7.58 80% 

VIII B 24 11 12 1 6.27 45.83% 

La nivelul unității de 

învățământ dec. 2017 
54 35 17 2 6.92 64.81% 

 

Promovabilitatea elevilor, pe clase decembrie 2016 

 

Clasa 
Total 

elevi 

Elevi 

admisi 

Elevi 

respinsi 

Elevi 

neprezentati 

Media 

generala 

Promovabilitate 

% 

VIII A 29 28 1 0 8,10 96,55 

VIII B 25 23 2 0 6,41 92 

La nivelul unității de 

învățământ dec. 2016 
54 51 3 0 7,32 94,45 

 

 

 

Promovabilitatea elevilor, pe clase, simulare Evaluare Națională în comparație 

decembrie 2016 și decembrie 2017 
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Promovabilitatea elevilor în funcție de proba de examen decembrie 2017 

Proba 
Nr. elevi 

inscrisi 

Nr. elevi  

respinsi 

Nr. elevi 

admisi 

Nr. elevi 

absenti 
media Promovabilitate 

Limba 

română 
54 - 54 - 7.94 100% 

Matematică 54 17 37 2 5.91 68.51% 

 

Promovabilitatea elevilor în funcție de proba de examen Decembrie 2016 

 

Proba 
Nr. elevi 

inscrisi 

Nr. elevi  

respinsi 

Nr. elevi 

admisi 

Nr. elevi 

absenti 
media Promovabilitate % 

Limba 

română 
54 1 53 0 8,43 98,14 

Matematică 54 12 42 0 6,21 77,78 

 
 

Analiza rezultatelor 

Limba si literatura romana 

Puncte slabe: 

În general, notele mici se explică prin slaba pregătire a elevilor, întrucât s-a observat: 

• prezenţa frazelor incoerente şi chiar a nonsensurilor 

• grave greşeli de ortografie; 

• incapacitatea de a explica mijloacele de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au 

obţinut cuvintele date; 

• dificultate în identificarea si numirea figurilor de stil 

• necunoasterea valorilor morfologice ale unor cuvinte, respectiv, a functiilor sintactice 

• comentarea sumară a relaţiei dintre titlu şi conţinutul poeziei 

• ignorarea reperelor la subiectul de compunere 

• dificultăţi în formularea unui titlu pentru compunere 

• comentarea sumară a versurilor şi a figurilor de stil 

• slabe capacităţi de interpretare şi analiză  

 

Măsuri ameliorative: 

• reactualizarea cunoștințelor din clasele anterioare care nu sunt stăpânite de către elevi;  

• solicitarea frecventă a elevilor cu probleme în însuțirea noțiunilor de bază; 

• activitățile didactice  vor fi stabilite în funcție de deficiențele constatate în urma 

evaluării inițiale; 

• folosirea metodelor participativ active la orele de curs și alternarea formelor de 

organizare a clase; 

• tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluarii astfel încat să se 

asigure progresul școlar al tuturor elevilor; 
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• includerea în cadrul unor ore a unei secvente recapitulative a notiunilor; 

• accentuarea intelegerii si analizei textului matematic in rezolvarea de probleme; 

• insistarea asupra formelor si formulelor echivalente in rezolvarea problemelor si a 

unor cunostinte acumulate; 

• adecvarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi și chiar a fiecărui 

elev; 

• verificare periodică şi / sau zilnică a temelor; 

 

Matematica 

 

Cauzele rezultatelor slabe :  

- recapitularea parțtială sau insuficientă a noțiunilor studiate în clasele anterioare 

- lipsa de interes și mobilizare 

- lipsa exercițiului, a muncii independente, a temelor pentru acasă făcute constant 

- necunoașterea unor alogoritmi specifici metodelor de numărare pentru rezolvarea unor 

probleme în contexte variate 

- greșeli de calcul sau transpunerea greșită a limbajului matematic. 

 

 Măsuri remediale: 

- reactualizarea cunoștințelor din clasele anterioare care nu sunt stăpânite de către elevi;  

- solicitarea frecventă a elevilor cu probleme în însușirea noțiunilor de bază; 

- activitățile didactice  vor fi stabilite în funcție de deficiențele constatate în urma 

evaluării inițiale; 

- folosirea metodelor participativ active la orele de curs și alternarea formelor de 

organizare a clase; 

- tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării astfel încât să se 

asigure progresul școlar al tuturor elevilor; 

- includerea în cadrul unor ore a unei secvențe recapitulative a noțiunilor; 

- accentuarea înțelegerii și analizei textului matematic în rezolvarea de probleme; 

- insistarea asupra formelor și formulelor echivalente în rezolvarea problemelor și a 

unor cunoștințe acumulate; 

- adecvarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi și chiar a fiecărui 

elev; 

- verificare periodică şi / sau zilnică a temelor; 

- părinții vor fi înștiințați periodic (la ședințele cu părinții) de progresul/ regresul 

înregistrat de copiii lor pentru a fructifica relația școala - familie. 

 
 

La nivelul  unităţii şcolare:  

• analiza la nivelul fiecărei comisii metodice a rezultatelor la simulare şi stabilirea unor 

acţiuni specifice în vederea îmbunăţăţirii acestora (elaborarea la nivelul comisiilor metodice a 

unor teste/sinteze pentru elevi, accesarea arhivelor cu subiecte de examen ş.a.);  

• inițierea unor strategii specifice fiecărei discipline, în funcție de constatări și nevoi, în 

vederea ameliorării rezultatelor elevilor;  



LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI Page 22 
 

• respectarea programului cu ore de consultații la disciplinele de examen; monitorizarea 

constantă a acestei acţiuni de către directorul şcolii;  

• intensificarea activităţilor de asistenţă psihopedagogică a elevilor privind pregătirea 

pentru examen (consiliere psihologică, dar şi consiliere centrată pe dezvoltarea capacităţilor 

metacognitive „a-i învăţa pe elevi să înveţe”, managementul timpului etc);  

• diseminarea şi analiza rezultatelor simularilor în cadrul şedinţelor cu părinţii realizate 

de către dirigintele clasei şi profesorii de la disciplinele de examen;  

• intărirea relației de colaborare cu familia, în sensul sprijinirii demersurilor școlii.  

 

 

Măsuri propuse pentru prevenirea insuccesului şcolar: 

 

• aplicarea testelor de evaluare iniţială, în vederea cunoaşterii nivelului real al elevilor, 

înregistrarea rezultatelor în fişele individuale; 

• stabilirea unui parcurs individualizat al elevilor; 

• consilierea elevilor şi părinţilor şi întocmirea de programe individualizate de 

intervenţii pentru menţinerea elevilor la cursuri; 

• organizarea de întâlniri individualizate cu elevii şi părinţii acestora în vederea 

comunicării rezultatelor obţinute în urma evaluării; 

• stabilirea la nivelul fiecărei comisii metodice a unui plan de acţiuni pentru remedierea 

deficienţelor, asigurarea progresului şcolar şi stimularea performanţelor; 

• optimizarea relaţiei elev-profesor; analizarea cauzelor care determină absenteismul şi 

evitarea exmatriculărilor pentru absenţe; 

• centrarea educaţiei pe elev (alegerea metodelor didactice, adaptarea conţinuturilor la 

nivelul de înzestrare de care dispune elevul, creşterea gradului de motivare) 

urmărindu-se motivarea permanentă a copilului pentru învăţare; 

• atragerea elevilor în activităţi extraşcolare pentru completarea educaţiei  din cadrul 

familiei. 

• acordarea unui sprijin deosebit elevilor a căror părinţi sunt plecaţi în străinătate la 

muncă. 
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   II.   Rapoarte ale comisiilor de lucru 

 

II. 1. Comisia  pentru monitorizarea frecvenţei elevilor și a notării ritmice 

 

Absenteismul  reprezintă o principală cauză care conduce la insuccesul şcolar, 

conducând la abandon  şi părăsirea timpurie a sistemului de educaţie. De aceea monitorizarea 

atentă a frecvenţei elevilor la şcoală  a constituit a doua prioritate la nivelul unităţii de 

învăţământ. Comisia a urmărit atingerea  obiectivelor cuprinse în planul de activităţi, precum 

şi  a răspunde sarcinilor  transmise  de către  conducerea şcolii  sau  I.S.J. 

   Astfel membrii comisiei  

• au centralizat şi pus la dispoziţia conducerii şcolii, de cate ori s-a solicitat,  situaţia  

statistică privind  evoluţia  numărului de absenţe  pe cicluri de învăţământ: primar, 

gimnazial, liceal inferior, liceal superior 

• au  fost  realizate  monitorizări ale frecvenţei elevilor, în paralel cu dirigintele clasei, şi  

prin  sondaj  la clasele  unde erau  semnale  îngrijoratoare 

• au participat  la  lectoratul cu părinţii şi au pus la dispoziţia diriginţilor  materiale 

cuprinzând evoluţia  statistică a numărului de absenţe la clasa coordonată 

• au popularizat  exemplele  pozitive  ale  elevilor cu o frecvenţă  impecabilă. 

• verificarea concordanței dintre numărul de absențe sau abateri disciplinare  și 

stabilirea corectă a notelor la purtare 

• respectarea numărului de note necesare pe discipline pentru elevii în situație de 

corijare 

• aplicarea sancțiunilor 

• consemnarea in catalog a mustrarilor sau preavizelor de exmatriculare la elevii care 

depășesc 20 de absențe nemotivate 

• ștamplarea notelor sau mediilor corectate. 

 

Situaţia  frecvenţei pe  clase la sfârșitul semestrul I – 2017-2018 

Ciclul gimnazial 

 

 Total 

absente 

Total 

absente 

nemotivate 

Total  

absente 

motivate 

Numar note 

scazute la 

purtare 

Nume elevi 

aVaA 62 34 28 - - 

aVaB 66 - 66 - - 

aVIaA 165 - 165 - - 

aVIaB 159 8 151 - - 

aVIIa A 154 0 154 - - 

aVIIaB 57 5 52 - - 

aVIIIa A 106 - 106 - - 

aVIIIa B 175 56 119 2 Ciaușu Alexandru-nota 8 

Paznicu Claudiu-nota 8 
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Ciclul liceal 

 

CLASA Total 

absențe 

Total 

absențe 

nemotivate 

Total 

absențe 

nemotivate 

Numar de note 

scăzute la 

purtare 

Nume elevi 

IXA 335 66 269 1 Stoica  Timeea-nota 9 

IXB 187 46 141 - - 

IXC 204 91 113 - - 

IXD 122 - 122 - - 

IXE 415 146 269 2 Atudurei Anton Alexandra - 

nota 6  

XA 395 166 229 3 Hira Daniel-nota 8 

Iordache Andrada-nota 8 

Tibulca Maria-nota 9 

XB 317 21 296   

XC 490 176 314 1 Petroi Teodora-nota 8 

XD 214 84 130 - - 

XE 320 37 283 1 Burete Gabriela-nota 7 

XF 232 - 232 1 Chiru Adrian-nota 9 

XIA 578 146 432 3 Anton Tudor-nota 9 

Timus Leonard-nota 9 

Toiu Matei nota 9 

XIB 211 49 162 - - 

XIC 446 115 331 - - 

XID 382 64 318 1 Leonte Gheorghe-nota 9 

XIE 265 40 225 - - 

XIIA 393 147 246 2 Bulai Alina-nota 8 

Bulgariu-Damian Miruna-nota 8 

XIIB 579 133 446 1 Hlibocianu Dragos-nota 9 

XIIC 324 80 244 - - 

XIID 182 86 96 2 Costin Andreea-nota 9 

Hondrea Victor-nota 9 

 

Situaţia  frecvenţei pe nivele de învățământ  

 

Nivel de 

învățământ 

Total 

Sem. I 

2016-

2017 

Total 

Sem. I 

2017-

2018 

Motivate 

Sem. I 

2016-2017 

Motivate 

Sem. I 

2017-

2018 

Nemotivate 

Sem. I 

2016-2017 

Nemotivate 

Sem. I  

2017-2018 

PRIMAR 260 280 244 263 16 17 

GIMNAZIU 1503 944 1392 841 111 103 

LICEU IX-X   3689 2931 2596 2020 1093 911 

LICEU XI-XII  4163 3362 2851 2402 1312 960 

TOTAL 9615 7517 7083 5626 2532 1891 
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Constatări 

-Față de anul școlar anterior se observă o scădere cu 801 de absențe la elevii claselor din 

ciclul liceal 

- La ciclul gimnazial numărul total de absente s-a redus cu 559, majoritatea au fost motivate 

 

Frecvenţă-situație comparativă 

 Semestrul I, an 

şcolar  

2014-2015 

Semestrul I, an 

şcolar  

2015-2016 

Semestrul I, an 

şcolar  

2016-2017 

Semestrul I, an 

școlar 

2017-2018 

Nr. total de 

abs 

9581 

(9,51 abs./elev) 

8087 

(8,45 abs./elev) 

9615 

(9,67 abs./elev) 

7517 

(7,29 abs./elev) 

Nr. de abs 

 motivate 

6339 

(6,29 abs./elev) 

(66,16%) 

5719 

(5,98 abs./elev) 

(70,72%) 

7083 

 (7,12abs./elev) 

(73,66%) 

5626 

(5,45 abs./elev) 

74,84% 

Nr .de abs 

 nemotivate 

3242 

(3,21 abs./elev) 

(33,84%) 

2368 

(2,47 abs./elev) 

(29,28%) 

2532 

(2,54 abs./elev) 

(26,34%) 

1891 

(1,83 abs./elev) 

25,15% 
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 La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2017-2018 situația notelor la disciplină și 

frecvență se prezintă astfel: 

● 19 elevi față de 31 elevi în sem.I, în anul școlar 2016-2017, au fost sancţionati conform 

regulamentului şcolar. 

Printre cauzele care au condus  la  absenţe amintim: 

 Cauze medicale–existând situaţii de elevi având grave probleme medicale care au 

necesitat îndelungi perioade de spitalizare  repercutate într-un număr mare de absenţe 

acumulate, care la un moment dat au fost motivate, însă au influentat negativ atât situația lor 

şcolară pe semestrul I, cât şi numărul de absenţe la nivelul şcolii. 
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 Neprezentările - există elevi, de clasa a IX-a,  din R.Moldova  declaraţi admişi 

care nu s-au prezentat la şcoală  şi nu a existat posibilitatea de a lua legatura cu cineva din 

familie, contribuind şi ei la cumulul absenţelor. 

 Climatul socio-economic – un număr  destul de mare de elevi au părinţii plecaţi la 

muncă în străinătate, astfel că ei rămași în grija unui tutore (rudă sau nu), insuficientă  

supraveghere din partea familiei, comunicare deficitară între şcoală şi părinţi. O parte dintre 

elevii din ciclul liceal superior lucrează în regim part-time pentru a se putea întreţine la 

şcoală. Uneori şi mijloacele de transport nu asigură, în unele cazuri, un orar de funcţionare 

pentru ca elevii să ajungă la primele ore. 

Dintre măsurile  întreprinse la nivelul şcolii  pentru îmbunătăţirea frecvenţei amintim: 

• Consilierea individuală a părinţilor elevilor care acumulau 10 absenţe nemotivate. 

Activitatea  a fost realizată  de către dirigintele clasei respective în cooperare cu un 

membru al comisiei de monitorizare a frecvenţei; 

• Acţiunea de consiliere a acestora de către psihopedagogul școlii; 

• Lectorate cu părinţii  unde a fost analizată şi situaţia frecvenţei elevilor din unitatea 

noastră şcolară identificându-se unele măsuri remediale; 

• Popularizarea  exemplelor pozitive  ale elevilor care au avut o frecvenţă foarte bună în 

acest semestru şcolar,  

• Stimularea performanţei și a progresului şcolar, 

• Centrarea educaţiei pe elev (alegerea metodelor didactice, adaptarea conţinuturilor la 

nivelul de înzestrare de care dispune elevul, creşterea gradului de motivare, atractivitate a 

orelor de clasă) urmărindu-se motivarea permanentă a copilului pentru învăţare; 

• Folosirea metodelor didactice care stimulează creativitatea şi gândirea critică a elevului, 

spiritul de echipă, comunicarea cu profesorul şi intercomunicarea elevilor ; 

• Discuţii formale şi informale cu elevii privind conştientizarea importanţei participării lor 

la cursuri, cauzele absenteismului şcolar şi consecinţele acestuia pe termen mediu şi lung; 

• Atragerea elevilor în activităţi extraşcolare pentru completarea educaţiei  din cadrul 

familiei 

• Derularea de proiecte elaborate la nivelul şcolii pentru păstrarea stării de disciplină; 

• Acordarea unei atenţii deosebite elevilor a căror părinţi sunt plecaţi în străinătate la 

muncă. 

 

Monitorizarea notării ritmice 

 

Rezultatele obținute în urma monitorizării notării ritmice în cursul semestrului I al anului 

școlar 2017-2018 au fost centralizate şi consemnate  în procesele-verbale,  neînregistrandu-se 

deficienţe în parcurgerea ritmică a evaluării materiilor de studiu. 

•  nu există nici o situaţie deosebită privind notarea ritmică.  

Observaţii: 

Unele cadre didactice, deşi au note din lucrări sau alte tipuri de evaluări consemnate în 

cataloagele personale, au amânat notarea pentru a da o şansă elevilor de a-şi îmbunătăţi 

situaţia şcolară. 
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In cazul limbilor străine a fost semnalată o problema specifica: mulți elevi înscriși în 

clasa a IX-a nu au nivelul de competențe cerut sau nu cunosc deloc limba străină și de aceea 

evaluarea lor este îngreunată. 

Profesorii de desen și muzică au o situație și mai delicată din cauza numărului limitat 

de ore, iar la clasele terminale se confruntă și cu absenteismul elevilor. 

În urma constatărilor, membrii comisiei au decis următoarele măsuri pentru 

remedierea situaţiei în cel mai scurt timp: 

- Monitorizarea profesorilor care au întrunit un mai mic de note. 

- Sublinierea importanţei notării în catalogul şcolar în detrimentul celui personal în  

cadrul discuţiilor cu cadrele didactice. Este necesar, pentru a menţine ritmicitatea notării, ca 

intervalul de timp dintre trecerea notei în catalogul personal şi cel oficial, sau între evaluare 

(fie ea scrisă sau orală sau de aptitudini) să fie cât mai restrâns. 

- Devansarea verificării cataloagelor cu o săptămână pentru ca eventualele lipsuri  

constate să poată fi remediate în timp util de către cadrele didactice. 

- Notificarea verbală a profesorilor cu situații restante la notarea ritmică. 

- O nouă verificare a cataloagelor, acolo unde este cazul, după o săptămână, pentru a se  

constata dacă lipsurile au fost remediate. 

 

II.2  Comisia de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor  

Implementarea prevederilor legale  

    Au fost  studiate şi aprofundate:  

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  

• Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea ”Normelor 

generale de apărare împotriva incendiilor ”; 

• Legea 481/ 2004 privind protecția civilă, modificată și completată de Legea 212/2006; 

• Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.786/2005 privind modificarea și 

completarea Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 712/2005 pentru 

aprobarea ”Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de 

urgență”; 

• Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 166/2010 pentru aprobarea 

”Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile 

aferente”; 

• Protocolul privind pregatirea în domeniul protecției civile a copiilor, elevilor și studenților 

din învățământul preuniversitar și superior. 

• Legea nr. 15/2016 (Legea antifumat). 

      Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite 

 Au fost  reactualizate documentele specifice de apărare împotriva incendiilor.  

Activitatea de instruire şi pregătire  

• elevii sunt instruiți,  cu privire la comportamentul în caz de incendiu sau  cutremur, în 

cadrul orelor de dirigenție; 

• au fost efectuate exerciții de evacuare atât în caz de cutremur cât și de incendiu; 

• evacuarea elevilor și cadrelor didactice s-a realizat în timp util; 
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• evacuarea elevilor s-a realizat pe cea mai apropiată ieșire. 

 

Grafic anual privind antrenamentele practice referitoare 

la modul de comportare şi acţiune în cazul producerii unei situaţii de protecţie civil 

Nr. crt. 

 

Semestrul Situaţie de protecţie 

civilă 

Schimb elevi Data Ora 

1 I Cutremur I 3.11.2017 1140 

2 I Cutremur II 7.11.2017 1440 

 

În zilele de 3.11.2017 și 7.11.2017 s-au efectuat exerciții de simulare a unui incendiu, 

respectându-se regulile vizate prin pregătirea teoretică realizată de către profesorii diriginți la 

începutul anului școlar, cu noțiuni de bază privind incendiile și  modul de comportare a 

elevilor, personalului didactic și auxiliar în cazul producerii unor incendii majore. 

La exerciţiile de  simulare  din cadrul antrenamentelor practice referitoare la modul de 

comportare şi acţiune în cazul producerii unui incendiu au participat toate colevtivele aflate în 

amble schimbri, după caz. 

La ambele exerciții s-a realizat simularea unui cutremur astfel: alarmarea a fost 

realizată de către elevii de serviciu pe şcoală, fiind anunţată,  cu ajutorul soneriei, timp de 30 

secunde. În acest timp personalul și elevii s-au comportat ca în cazul producerii unui 

cutremur, respectând regulile corespunzătoare. În general exerciţiile s-au desfaşurat corect, 

elevii  reacționând rapid la semnalul sonor. Au fost luate măsuri de evacuare în siguranță a 

elevilor din școală, aceștia  ajungând la locul de adunare, curtea școlii, în timp relativ scurt ( 

trei minute). 

 Puncte slabe: 

O clasă nu a identificat traseul corect de evacuare; 

Unii elevi nu au folosit cea mai apropiată cale de acces, folosind pentru evacuare tot 

scara elevilor. 

ASPECTE POZITIVE 

Asigurarea cu mijloace de primă intervenţie 

  - sunt asigurate mijloacele iniţiale de stins incendiu, conform Normativelor în vigoare.  

 Relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor  

  - conlucrare cu personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iasi. 

 Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor  

-  a fost asigurată verificarea stingătoarelor, la începutul lunii septembrie; 

- au fost achiziţionate  mijloace de primă intervenţie, pentru completarea stocului, 

descompletat prin renunțarea la stingătoarele  necorespunzătoare; 

- au fost achizitionate afişe de informare şi mijloace de semnalizare a evacuării, in vederea 

completarii celor deja existente. 

-  a fost montată instalația pentru iluminatul de siguranță. 
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ASPECTE CE NECESITĂ AMELIORARE 

  Eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării 

împotriva incendiilor 

Ca urmare a controlului efectuat în luna iunie 2016 de către reprezentantii 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iași au fost identificate următoarele 

nereguli: 

Nu a fost solicitată/obținută autorizația de securitate la incendiu pentru investiția 

Amplasare și amenajare sală de sport – Liceul Miron Costin Iași – având Avizul de prevenire 

și stingere a incendiilor nr. 700189-1 eliberat în data de 24 iunie 2003; 

 

MĂSURI REMEDIERE 

A fost  obținută  autorizația de securitate la incendiu nr. 676/16/SU-IS din 21.12.2016 

pentru investiția Amplasare și amenajare sală de sport pentru Liceul Miron Costin Iași. 

Sunt în curs de elaborare documentele pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu 

pentru corpul de clădire nou al școlii. 

 

 
 

II.3 Concursuri şcolare 
 

II.3.1 Invățământul primar 
 

Prof.  Dumitrașcu  Monica – clasa pregătiroare A 

Nr. 

Crt. 

Denumire concurs Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

1.  Concursul Comper – Comunicare, 

Etapa I 

14 12 5 2 

2.  Concursul Comper – Matematică, 

Etapa I 

18 12 3 1 

 Premiu de 

excelență 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

3.  Gazeta Matematică Junior, 

Etapa I 

2 - 1 - - 

 

 

Prof. Țară Loredana – clasa pregătitoare B 

Nr. 

Crt. 

Denumire concurs Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

1.  Concursul Comper – Comunicare, Etapa I  7 3 13 3 

2.  Concursul Comper – Matematică, Etapa I 17 3 1 4 

 Premiu de 

excelență 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

3.  Gazeta Matematică Junior, 

Etapa I 

- - -  1 - 
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Prof. Dăscălescu Anca Denisa – clasa I A 

Nr. 

Crt. 

Denumire concurs Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

1.  Concursul Comper – Comunicare, 

Etapa I  

11 5 4 3 

2.  Concursul Comper – Matematică, Etapa 

I 

3 5 4 10 

 Premiu de 

excelență 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

3.  Gazeta Matematică Junior, 

Etapa I 

- -  1 -  2 

Prof.  Cojocaru Ana – clasa I B 

Nr. 

Crt. 

Denumire concurs Premiu de 

excelență 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

1.  Gazeta Matematică Junior, 

Etapa I 

4 - 6 - 5 

Prof.  Grivincă Oana Cristina – clasa a II-a B 

Nr. 

Crt. 

Denumire concurs Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

1.  Concursul Comper – Comunicare, Etapa 

I  

2 7 11 4 

2.  Concursul Comper – Matematică, Etapa I 4 5 8 2 

 Premiu de 

excelență 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

3.  Gazeta Matematică Junior, 

Etapa I 

- 1 2 - - 

Prof. înv. primar, Vizitiu Cătălina – clasa a II-a A 

Nr. 

Crt. 

Denumire concurs Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

1.  Concursul Comper – Comunicare, Etapa 

I  

3 7 1 5 

2.  Concursul Comper – Matematică, Etapa I 6 1 2 6 

 Premiu de 

excelență 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

3.  Gazeta Matematică Junior, 

Etapa I 

- - 1 - 1 

Învățător, Avasîlcei Neculai – clasa a III-a 

Nr. 

Crt. 

Denumire concurs Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

1.  Concursul Național LuminaMath 1 - -  

 Premiu de 

excelență 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

2.  Gazeta Matematică Junior,I 1 - 1 1 1 
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II.3.2 Invățământul gimnazial și liceal 

 

Limba şi comunicare 

 

Olimpiada de lingvistică faza județeană –ianuarie 2018 

mențiune- elevii Cenuşă Mălina, Drobotă Horia, clasa a VI-a  A, prof Bizim S. 

mențiune- eleva Pintilie Maria, clasa a V-a B, prof Agache L. 

menţiune – elevul Plămadă Fineas, clasa a IX-a C, prof Târzianu L. 

Chimie și fizica 

Prof. Condrea Adriana 

Prof. Burlacu Mirela 

prof. Machiu Ana 

 

Limba engleză 

Alina Elena Munteanu 

Nr.  
Numele 

elevului 
Clasa 

Premiul/ 

Locul 
Olimpiada/ Concursul/ Competiţia 

1.  

Cojocariu 

Francesca 

Simona 

XII E I Spoken English – Impromptu Speech  

2.  Popa Adrian XI A III 
Spoken English – Impromptu Speech 

(impreuna cu Daniela Ciubotariu) 

3.  Blaga Iustin XI A III 
Spoken English – Impromptu Speech 

(impreuna cu Daniela Ciubotariu) 

Nr.crt Numele si prenumele  

elevului 
Clasa Premiul/Locul Olimpiada/Concurs 

1. 
Lodba Cristina XI E III 

Concurs de chimie Cristofor 

Simionescu 

Nr.crt Numele si prenumele  

elevului 
Clasa Premiul/Locul Olimpiada/Concurs 

1. 
Mercas Codrin IX E III 

Concurs de chimie Cristofor 

Simionescu 

Nr. Numele elevului 
Clasa 

Premiul/ 

Locul 

Olimpiada/ Concursul/ 

Competiţia 

1. CENUȘĂ MĂLINA VI A III  
Concurs Național de Fizică PHI 

(etapă națională) 

2. MEDRIHAN MIHNEA VI A Mențiune  
Concurs Național de Fizică PHI 

(etapă națională) 

3. ȘCHIOPU LORENA X A III Concurs interjudețean PROFIZICA 
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4.  
Hutupas 

Iasmina 
VIII A III Spoken English – Impromptu Speech 

5.  Galan Maria VIIIA III Spoken English – Impromptu Speech 

6.  Pricop Nicole IX A III 
Spoken English – Impromptu Speech 

(impreuna cu Alina Stancu) 

-Examene Cambridge : Sadovschi Sabina, XII C 

                                         Motriuc Cristian, XII C 

- Concursul International IA SI Green Bag, Create and Empower for the Ec(h)o of 

Nature!, editia a 8-a, sectiunea Environmental project contest, 26-29 oct. 2017: Lefter-

Nechita Iolanda si Onofrei Bianca (cl. a VIII-a A) – Premiul I 

 

 Stancu Alina 

- Concursul Spoken English, sectiunea Impromptu Speech - Pricop Nicole (9A) Premiul al 

III-lea; Bordei Irina (11E) Premiul al III-lea; BuduAlexandru(11C) Premiul I (noiembrie 

2017); 

- Concursul interjudetean “My Universe”: Stefan Ioana (10F), 88 de puncte (ianuarie 

2018); 

 

 Ciubotariu Daniela 

- Concurs Interjudetean Spoken English, sectiunea Impromptu Speech: 

1. Lupu Vlad, VII, Premiul I 

2. Carare Antonia Bianca, VII, Premiul I 

3. Bizim Maria, VII, Premiul II 

4. Matei Luchian, VII, Premiul II 

5. Tanasa Alexandru, X, Premiul III 

6. Habliuc Iulian, XI, Premiul II 

7. Blaga Iustin, XI, Premiul III – impreuna cu Alina Elena Munteanu 

8. Popa Adrian, XI, Premiul III - impreuna cu Alina Elena Munteanu 

 

 Amariei-Hondrea Oana 

- Concursul Spoken English – Sectiunea Impromptu Speech: 

Clasa a IX a C:  Stan Madalina- Premiul II 

                           Cabalau Dragos – Premiul I 

                            Popa Alexandru- Premiul II 
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Clasa a X A B: Bordeianu Ecaterina – Premiul II 

                          Motelica Diana - Premiul III 

Clasa a XII a B: Cuvuliuc Andrei- Premiul I 

                           Suiu Serban - Premiul I 

                           Sandu Andreea -  Premiul III 

- Concurs Interjudetean My Universe: echipa Creanga Gabriel-engleza si Motelica 

Diana-romana, Cl. a Xa B -  Premiul II 

- Examene Cambridge: Zavirjinschi Isari Norina, XII B – Cambridge 

                                               Dascalescu Teodora, XII B- IELTS 

 

Educație fizică și sport 

    

               Prof. Dorofte Dan 

    Locul II    

             Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – handbal, baieti liceu – faza municipala; 

             Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – fotbal liceu baieti - faza judeteana; 

   

  Prof. Dumitru Ana-Maria  

Ziua Cântului Coral – unde Grupul Vocal „Scherzando”  în cadrul festivalului a obținut 

Mențiune –   decembrie 2017 

 

 

  

III. CURRICULUM 

 

 

Demersul educaţional din sem. I al anului şcolar 2017-2018 a urmărit asigurarea 

condiţiilor pentru atingerea obiectivelor propuse prin următoarele activităţi realizate la 

nivelul unităţii de învăţământ: 

• elaborarea planului managerial la nivelul fiecărei comisii metodice; 

• elaborarea graficului şi a tematicii activităţilor metodice; 

• monitorizarea şi organizarea activităţilor propuse la nivelul unităţii de învăţământ; 

• înscrierea cadrelor didactice la examenele pentru obţinerea gradelor didactice I şi II; 

• elaborarea şi aplicarea testelor de evaluare; 

• elaborarea de strategii specifice abordării activ-participative şi interdisciplinare a 

specialităţilor predate; 

• crearea  unei relaţii de parteneriat între educatori elevi şi părinţi în actul de predare – 

învăţare. 
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Puncte tari:  

 -  toate cadrele didactice au participat la consfătuirile organizate de I.S.J. Iaşi, pe discipline, 

la cercurile pedagogice şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi au publicat în reviste de 

specialitate sau au publicaţii auxiliare pentru disciplinele predate 

 - au fost întocmite planurile manageriale semestriale ale comisiilor după care s-au desfăşurat 

activităţile metodice.  

- au  fost întocmite corect  planificări anuale, semestriale conform cerinţelor programelor 

şcolare şi a indicaţiilor inspectorilor de specialitate, proiecte pe unităţi de învăţare, teste de 

evaluare iniţială şi sumative, sinteze si fise de evaluare in vederea pregatirii elevilor pentru 

examenul de bacalaureat,coreland activitatile de invatare cu competentele specifice vizate.  

-toate cadrele didactice au  intocmit portofoliu personal conform cerintelor CEAC din școală. 

 - toate cadrele  didactice au parcurs materia planificată atât pentru disciplinele din trunchiul 

comun cât şi la disciplinele opţionale; 

- s-au utilizat strategii didactice în concordanţă cu conţinuturile şi resursele disponibile; 

- în cadrul orelor de curs s-au folosit materiale didactice adecvate şi tehnici-metode  moderne 

de predare-învăţare-evaluare: fişe de lucru, seturi de teste, CD – uri, enciclopedii, casete 

audio, albume de artă, softuri educaţionale, etc. 

-desfăşurarea unor activităţi de învăţare dinamice, atractive şi interactive 

- dotarea continuă a laboratorului de fizică, chimie, biologie, informatică etc. 

-  sunt în curs de realizare revistele scolare: „Biruit-au gândul”, „Eco-Rev”, „În pas cu 

ştiinta”, „Despre natură”. 

- implicarea  profesorilor in propunerea unor opţionale ce ţin cont de priorităţile elevilor şi vin 

în întâmpinarea dorinţelor acestora 

-continua preocupare  a profesorilor spre atingerea competentelor specifice prevazute in 

planul cadru 

- preocuparea cadrelor didactice de a asigura o buna pregatire a elevilor pentru olimpiade 

şcolare şi în vederea susţinerii examenele nationale, concretizata in simulari repetate la 

disciplinele de examen (limba română, matematică, istorie, geografie, biologie), dar  şi  cu 

elevii slabi la învăţătură, în vederea prevenirii eşecului şcolar. 

- adaptarea profesorilor la nevoile elevilor concretizata si prin preocuparea de a le oferi 

manuale si auxiliare  gratuit sau la costuri minime. 

-interesul crescut pentru propria perfecţionare, atât în ceea ce priveşte pregătirea de 

specialitate, cât şi în ceea ce priveşte didactica disciplinei şi managementul grupului la marea 

majoritate a colegilor 

-analiza rezultatelor la testele iniţiale la nivelul fiecărei catedre, remedierea rezultatelor slabe 

pentru evitarea eşecului şcolar şi evidenţierea rezultatelor bune, obţinerea performanţei 

-efectuarea orelor de inter-asistență conform graficului pe parcursul anului școlar  

-realizarea unui program de pregătire suplimentară pentru elevii de clasa a XII –a şi a VIII-a 

la disciplinele de examen; 

-popularizarea activităţilor derulate în şcoală atât prin intermediul mass-mediei locale, cât şi 

prin  articole în  revista şcolii. 

Puncte slabe: 

- la unele discipline nu au fost încurajaţi elevii să se înscrie la Centrul de Excelenţă 

- numărul mic de ore de pregătire suplimentară efectuate de unii profesori 
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- neimplicarea cadrelor didactice în a susţine lecţii deschise şi referate în cadrul comisiilor 

metodice. 

- nerealizarea întotdeauna a unei evaluări ritmicecorecte, stimulativă a rezultatelor elevilor 

- evaluarea predictivă a cunoştinţelor prin teste iniţiale nu a fost întotdeauna urmată de măsuri 

ameliorative şi înregistrare a progresului şcolar 

- insufienta preocupare spre interdisciplinaritate în predarea matematicii  

- insuficienta preocupare de a obţine rezultate notabile la olimpiade şi concursurile școlare. 

 

IV.  ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ, DEZVOLTARE 

PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ 

 

  Activitati desfășurate: 

 

• Intocmirea bazelor de date solicitate de catre ISJ și CCD 

• participarea la activităţile metodice şi acţiunile organizate de CCD şi ISJ referitoare la 

organizarea activității de formare continuă; 

• prezentarea informaţiei colegilor prin afişarea acesteia la loc vizibil şi punerea la 

dispoziţia lor a materialelor de informare necesare; 

• prezentarea informaţiei esenţializate cu ocazia consiliilor profesorale şi şedinţelor 

comisiilor metodice; 

• afişarea metodologiei şi calendarului acţiunilor de formare si gradelor didactice în cadrul 

bibliotecii și pe grupul yahoo al profesorilor; 

• preluarea dosarelor de înscriere la grade didactice, verificarea acestora pentru 

conformitate cu prevederile legale în vigoare şi predarea în termenul stabilit inspectorului 

responsabil. 

 

Activităţi specifice: 

 

1. perfecţionarea prin grade didactice- inscrierea profesorilor la grade 

• la definitivat – Popovici Madalina 

2. realizarea unui curs de formare pe tema “Dialogul social și leadership în educație” ,  

curs furnizat de Alianata Sindicala “Gh. Asachi” Iasi, participanți 25 de profesori, membri de 

sindicat ASIS. Dăscălescu Anca-Denisa, Dumitrașcu Maria Monica, Grivincă Oana Cristina, 

Vizitiu Cătălina, Medrihan Claudia Maria, Țară Loredana, Agache Luminița, Bizim Săndica,  

Alina Elena Munteanu, Alina Stancu, Oana Amariei-Hondrea, Antici Adina, Burlacu Mirela, 

Agheorghiesei Tatiana, Machiu Ana, Scutaru Alina, Hadarag Marnela, Grădinaru Constantin, 

Petroșanu Constantin, Podaru Lucian, Preda  Iuliana, Stanciu Aadriana. 
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  IV.1  Formare continuă 

             IV.1.1  Prin cursuri 

✓ Curs de formare a profesorilor metodiști , decembrie 2017 – ianuarie 2018, ISJ 

Iași (Dumitrașcu Maria Monica) 

✓ prof. Larisa Târzianu: “Mentoratul între teorie şi practică. Responsabilizarea 

profesorului față de problematica abandonului școlar”, organizat de Fundatia 

EuroEd,  ianuarie 2018 

✓ prof. Agache Luminița: - ,,Centrarea jocului didactic pe competente curriculare”, 

13 septembrie-10 octombrie 2017, Casa Corpului Didactic, Iași, 11 credite/ cursul 

de formare Mind Lab- Modulul I – Re-Mind Center- ianuarie 2018 

✓ prof. Bizim Săndica: obţinerea titlului de doctor în domeniul filologie, la 1 

septembrie 2017, finalizând parcursul studiilor postuniversitare în cadrul Şcolii 

Doctorale de Studii Filologice, Facultatea de Litere, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi./ 

cursul de perfecţionare ,,Dialog social şi leadership în educaţie”, ianuarie 2018. 

✓  prof. Honceriu Geanina: “Comunicarea educațională - de la teorie la practică”, 

30 noiembrie-2dec.2017 

✓ Mobilitatea Erasmus+ pentru 23 sept.- 2 oct. 2017, în cadrul programului 

,,Innoirea practicilor pedagogice ale profesorilor de științe umaniste în era 

digitală”, participând la “One Week Course for European Teachers” 

(Southampton, UK) – Alina Elena Munteanu 

✓ Participare la cursul Strategii didactice de predare-învățare-evaluare, 86 ore, 20 

credite – Bucuci A. 

✓ Participare la cursul Profesorul metodist, roluri și competențe în analiza și 

evaluarea inspecției de specialitate, 24 ore, Participare la cursul Dialog social și 

leadership în educație, 15 credite, Mazga D. 

✓ Prof. Antici Adina,”Academia de Service Learning”, curs organizat de Fundația 

Noi Orizonturi împreună cu Lidl, 7-8.10.2017 

✓ Prof. Machiu Ana, Program de formare continuă – Management educațional 

participativ (89 ore - 22 credite transferabile, CCD Iași)  

✓ prof. I. Porof, “TIC şi Informatică clasa a V-a” în perioada 22.09-15.10.2017  

✓ ,,Centrarea jocului didactic pe competențe curriculare”  ianuarie 2018, Vacariu 

Claudia 

✓ “Elemente de comunicare”,  Prisacaru M. 

✓ Centrarea jocului didactic pe competente curriculare CCD, Pintilie M. 
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              IV.1.2  Prin organizare/participare la cercuri pedagogice pe discipline 

• toţi membrii comisiilor metodice s-au implicat activ în perfecţionarea curentă prin 

intermediul: şedinţelor comisiei metodice, a cercurilor pedagogice, a consiliilor 

profesorale. 

 Cercului Metodic nr. 6 al profesorilor de fizică din semestrul I la Liceul Teoretic ”Miron 

Costin” Iași în data de 24.11.2017, cu temele: 

• TEMA 1:   Exemple de bună practică în realizarea unui demers didactic menit    să 

faciliteze progresul în ritm propriu al elevilor cu nevoi speciale (atât cei capabili de 

performanţe deosebite cât şi cei ce întâmpină dificultăți de învățare) 

• TEMA 2:      Modele de proiectare și de realizare a demersului didactic diferențiat 

Cercul pedagogic al profesorilor de limba franceză cu tema Aplicarea noului curriculum la 

clasa a V-a. Analize. Soluții didactice, desfășurat la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași.  

Cercul pedagogic al profesorilor de  istorie: Liceul Teoretic ”M. Costin” – nov 2017 –  

tema ,,Strategii de organizare a demersurilor didactice din perspectiva noului curriculum" 

Aspecte pozitive 

- finalizarea perfecţionarii prin grade didactice de către majoritatea cadrelor didactice  

- participarea la activităţile de la nivelul comisiilor metodice 

Aspecte negative 

- lipsa unor cadre didactice de la consfătuirile pe discipline şi de la cercurile pedagogice 

de specialitate,  

- neraportarea la timp a obținerii diplomelor/adeverințelor/certificatelor de absolvire a 

cursurilor de formare / gradelor didacice, astfel incit crearea unei baze de date realiste devine 

extrem de complicată 

 

IV.2  Participarea cadrelor didactice la stagii, activități de formare, simpozioane, 

seminarii, conferințe și workshopuri 

✓ Webinar-ul “Developing Learner Independence in Young Learners”, National 

Geographic Learning & Fischer webinar series (12 octombrie 2017) - Alina Stancu 

✓ Webinarul “A Thematic approach to language learning” , National Geographic 

Learning & Fischer webinar series (26 oct 2017) - Alina Stancu 

✓ Seminariile “Centenarul – orizont de mostenire si perspective pentru tineri”, 

Asociatia  EuroDEMOS, dec. 2017 - Alina Elena Munteanu 

✓ prof. Condrea Adriana, Dezbatere organizată de ISJ  pe marginea planurilor 

cadru pentru inv. liceal. filiera teoretică-  22 ianuarie 2018, la Biblioteca Centrală 

Universitară „Mihai Eminescu „ Iași 

✓ prof. Honceriu Geanina:Seminarul de educație juridică, 28 noiembrie 

2017/Dezbatere: ,,Starea de bine a tinerei generații. Astăzi pentru viitor!,, 

17.11.2017/Training Internațional de formare în cadrul proiectului : Lideri pentru 

Europa, dec 2017 
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✓ participare la Conferința Superteach, Iași, 27 ianuarie 2018,  Universitatea „Al. I. 

Cuza” Iași, wokshop-ul Noua pedagogie a minții și a inimii (Dăscălescu Anca-

Denisa, Dumitrașcu Maria Monica, Vizitiu Cătălina,  Țară Loredana) 

✓ participare la Conferința Superteach, Iași, 27 ianuarie 2018,  Universitatea „Al. I. 

Cuza” Iași, wokshop-ul Creierul și inteligența emoțională (Grivincă Oana Cristina) 

✓ participare la activitatile desfasurate in cadrul seminarului de Didactica 

Matematicii organizat la Facultatea de Matematica- Universitatea Al. I. Cuza Iasi – 

Popovici Mădălina 

✓ activitatea de formare Terapia prin teatru în   mediul educațional, la Casa 

Corpului Didactic ”Spiru Haret” din Iași, 18 ianuarie 2018, prof. M. Prisacaru 

✓ Conferinţă cu tema “Suferinţa- binecuvântare sau încercare”- pr.arhim. Nicodim 

Petre – Prisacaru M. 

✓ Seminarul de educație juridică organizat de Centrul Regional Iași din cadrul 

Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – dec. 2017 – Hadarag M. 

✓ Sesiunea de Comunicări ştiinţifice ale profesorilor de ştiinţe socio- umane, 

lucrarea “Dezbaterea academică şi valenţele ei paidetice”, ian 2018, BCU, Stanciu 

A. 

✓ Conferința “Super teach” Ianuarie 2018 – Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, Dorofte 

D.  

 

IV.3 Organizarea de olimpiade şi concursuri şcolare 

 

➢ Concursul de desene „Carrefour” - toţi învăţătorii 

➢ Organizarea fazelor pe școală/locale ale olimpiadelor pentru toate disciplinele 

➢ Organizare, supraveghere si corectare la faza locala a Olimpiadei de Limba engleză 

(ianuarie, 2018) - Alina Elena Munteanu, Ciubotariu Daniela, Alina Stancu, Oana 

Amariei-Hondrea; 

➢ Olimpiada de matematică și Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”,  

etapa pe școală si etapa locala, ianuarie 2018 

➢ Concursului Național PHI ce a avut loc pe data de 20.01.2018 la Liceul Teoretic 

”Miron Costin ” Iași, acesta fiind centru de organizare 

 

IV.4 Coordonarea şi îndrumarea studenţilor la practică pedagogică 

 

• Prof. Dorofte D. 

• Prof. Vacaru M. 

• Prof. Condrea A 

• Prof. Marcu A. 

• Prof. Petroşanu C-tin 

• Prof. Bucuci Anca 

• Prof. Ivascu  Vica 
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IV.5 Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la activităţile din cadrul 

Centrului de excelenţă 

 

Elevii paricipanţi la activităţi în cadrul centrului: 

• Matematică, clasa a III-a (Avaâlcei N.) 

• biologie (prof. Prisacaru P. şi prof.Agheorghiesei T.) 

• geografie (prof. Hadarag M) 

• istorie (prof. Panaite V. Și Preda I.) 

Cadre didactice care susţin lecţii în cadrul centrului de excelenţă: 

• Biologie: prof. Prisacaru P., prof. Agheorghiesei T. 

• Istorie: prof. Podaru L. ; Panaite V. 

• Franceza: prof. Marcu A., prof. Bucuci A. 

• Geografie: prof. Hadarag M. 

• Matematica: prof. Ungureanu S. 

 

IV.6 Coordonarea elevilor cu CES : 

Elevi cu dificultăţi în învăţare – Avasâlcei Neculai, Grivinca Oana, Galeș Violeta, Ghiță 

Vasilica. 

 

IV.7 Activităţi de performanţă : 

• Pregătirea suplimentară pentru examene, olimpiade și concursuri 

 

IV.8 Publicaţii ale cadrelor didactice şi reviste de specialitate: 

• prof. Honceriu Geanina: Rolul școlii în educarea copilului pentru un stil de viață 

sănătos, articol publicat în vol. al XXI-lea, Parteneriat în educația pentru mediu, sept.2017 

• prof. Isai Lăcrămioara, prof. Agache L..: pregătirea numărului următor al  revistei 

Biruit-au gândul.... 

• prof. Antici Adina, ”Accelerarea stocastică. Efectul GUN”, volum publicat la Editura 

PIM, Iași 2017, ISBN 978-606-13-4114-6; ”Mișcarea corpurilor sub acțiunea greutății” 

lucrare publicată în volumul Colocviului Internaţional de Fizică „EVRIKA! – CYGNUS”, 

Comarnic, 1-3 septembrie 2017 

•    prof. Hadarag M. și  prof. Stanciu A. – coordonarea revistei ECO-REV nr. 

2(25)/2017 

•  prof. Machiu Ana publicarea de probleme în revista „Delta”  - nr.54/ 2017,  editura 

Radical (Craiova) ISSN; coordonarea publicaţiilor elevilor:  publicarea de articole de 

specialitate, trimiterea de rezolvări de probleme la  revista „Delta”  - nr.54/ 2017,  editura 

Radical (Craiova) ISSN ; trimiterea de rezolvări de probleme la  Revista de Fizică și Chimie – 

nr.7,8,9/2017. 
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• Prof. A. Scutaru a publicat articolul “Ambalajul – un nou agent de poluare” în 

materialul publicat în cadrul proiectului Erasmus+ “Sustainability: Towards the Appreciation 

of Resources” - Proiect finanţat de Uniunea Europeană. 

 

V.  ASIGURAREA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII MANAGERIALE 

 

A . În desfăşurarea activităţii manageriale s-a urmărit realizarea următoarelor 

obiective: 

• Elaborarea Planului de Dezvoltare Instituțională pentru perioada 2018-2022 

• Elaborarea planului managerial anual şi semestrial şi modalităţi de atingere a 

standardelor de performanţă; 

• Respectarea legislaţiei în vigoare;  

• Elaborarea planului managerial al Comisiei de asigurare a calităţii şi stabilirea 

sarcinilor pentru membrii Consiliului de administraţie; 

• Elaborarea unei oferte educaţionale flexibile şi diferenţiate în funcţie de aspiraţiile şi 

potenţialul de învăţare al elevilor care include ruta de profesionalizare proiectată în 

contextul asigurării coeziunii economice şi sociale. 

• Asigurarea circuitului informaţional Şcoală – ISJ - Primărie; 

• Constituirea unei baze de date la nivelul şcolii cu legislaţia corespunzătoare; 

• Eficientizarea actului managerial prin planurile operative săptămânale; 

• Elaborarea fişei postului şi a fişei de evaluare pentru toţi salariaţii şcolii; 

 

B . Activitatea managerială a fost monitorizată prin : 

 

• Comunicări periodice vizând rezolvarea problemelor de etapă extrase din planul 

managerial semestrial; 

• Întâlniri şi dezbateri în cadrul Consiliului de Administraţie, a Consiliului profesoral şi 

Consiliului reprezentativ al părinţilor, 

• Asistenţe tematice anunţate : 

Au fost efectuate  40 asistenţe la ore cu diferite tematici: 

- integrarea elevilor claselor de început de ciclu; 

- aplicarea noilor strategii didactice; 

- notarea ritmică; 

- gestionarea timpului pe parcursul orei de curs; 

- volumul de lucru al elevului pentru acasă; 

- pregătirea elevilor pentru examenele naţionale; 

- verificarea documentelor de proiectare ; 

- parcurgerea ritmică a materiei. 

 Majoritatea cadrelor didactice dovedind o bună cunoaştere şi aplicare a Curriculum-ului 

Naţional.  
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C. Optimizarea activităţii şi formarea responsabililor compartimentelor de lucru s-a realizat 

prin: 

•  Consilierea şefilor de catedre şi comisii pe probleme în vederea realizării proiectării 

activităţii; 

•    Participarea la activităţile comisiilor metodice; 

•    Îndrumarea coordonatorilor Consiliului profesoral cu temă. 

Aspecte pozitive: 

- desfăşurarea activităţilor planificate prin planul managerial propriu de o parte din comisiile 

de lucru s-a realizat permanent pe parcursul întregului semestru (Sănătate şi securitate în 

muncă, Comisia P.S.I, Consiliul elevilor, Activitatea cu biblioteca, Comisia pentru întocmirea 

orarului, Comisia pentru verificarea notării ritmice) 

Aspecte negative: 

- nerespectarea termenelor de raportare a adreselor către ISJ; 

- o parte din comisiile de lucru nu şi-au realizat planuri manageriale şi nu au desfăşurat 

activităţi; 

- sălile de clasă nu sunt toate amenajate cu materiale corespunzătoare crearii unui mediu 

ambiental plăcut. 

 

Priorităţi de acţiune pentru semestrul al II-lea: 

Pentru creşterea eficienţei activităţilor educative, formale şi nonformale, este necesar să se 

aibă în atenţie: 

• Îmbunătățirea frecvenței elevilor 

• Dezvoltarea competențelor de literație ale elevilor 

• Implicarea tuturor reprezentanţilor colectivelor de elevi în activităţile educative 

organizate de Consiliul Elevilor la nivelul şcolii; 

• Abordarea problematicii Rolului părinţilor în educaţia non-violentă a  elevilor la 

lectoratele cu părinţii. 

• Respectarea parteneriatului şcoală-familie. 

• Funcţionarea eficientă a Comisiilor de lucru/metodice constituie la nivelul şcolii 

• Contributia la formarea comportamentelor prosociale prin: 

• Acţiuni comunitare, de voluntariat 

• Activităţi sportive 

• Valorizarea exemplelor personale 

• Mijloace artistice (exprimarea mesajului prin desen, sculptură, teatru, film, 

dans în cadrul activităţilor din cadrul şcolii) 

• Elaborarea şi implementarea unor proiecte educaţionale în parteneriat cu ONG-uri şi 

reprezentanţi ai comunităţii locale. 

• Creşterea siguranţei în şcoală prin: 

• Respectarea reglementărilor privind accesul persoanelor străine în şcoală prin 

legitimarea acestora 

• Utilizarea ecusonului şi a uniformei de către toţi elevii şcolii. 

• Securizarea intrării cadrelor didactice şi a intrării elevilor prin utilizarea interfonului 

cu cartela, drept sistem de acces în instituţie; 
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• După procedura asemănătoare testelor iniţiale, organizarea testărilor finale în ultimele 

săptămâni ale semestrului al doilea şi realizarea unei situaţii comparative a rezultatelor 

obţinute de elevi la cele două testări, cu scop de orientare și optimizare. 

• Stabilirea la nivelul fiecărei comisii metodice a unor acţiuni care să asigure progresul 

şcolar şi să stimuleze performanţele elevilor 

• Colaborarea cu instituţiile abilitate (Poliţia, Jandarmeria, Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane-Centrul Regional Iași), pentru reducerea agresiunilor asupra 

elevilor în vecinătatea şcolii prin:  

1. Organizarea de întâlniri, dezbateri pentru identificarea unor mijloace de prevenire şi 

combaterea agresivităţii asupra elevilor, cu participarea reprezentanţilor Poliţiei şi 

Jandarmeriei. 

      2. Promovarea comportamentelor nonviolente şi de reacţie la violenţă prin revistele 

şcolare, panouri de afişaj, etc. 

     3. Realizarea de aplicaţii practice pentru formarea deprinderilor de reacţie în situaţii de 

risc. 

• Propunerea și realizarea unui plan de învățământ pentru 2018-2019 realist, adaptat 

condițiilor de spațiu  din școala noastră, prin respectarea efectivelor pentru clasele de 

început de ciclu; 

• Evaluarea competențelor de bază ale elevilor de 15 ani, necesare vieții adulte, 

indiferent de curriculumul studiat, sarcini de lucru din trei domenii de studiu: 

matematică, științe, citire/lectură, Martie 2017 – pretestare pentru 2018 . 

• In cadrul programului ”Școala altfel”, săptămâna 26 – 30 martie 2018 va fi dedicată 

activităților educative extracurriculare și extrașcolare prin care se urmăreşte implicarea 

tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă 

intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare 

talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu doar în cele prezente în 

curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte 

nonformale. Activitățile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii 

menționate, acoperind cel puțin numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii, 

atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice,  desfășurandu-se în conformitate cu 

un orar special.  

Conducerea unități de învățământ va asigura popularizarea programului „Școala altfel” la 

nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, atât la nivelul unității 

de învățământ, cât și la nivelul comunității. 

D. Colaborarea  cu reprezentanţii comunităţii locale: ISJ, Primărie, Consiliul judeţean, 

Biserică, ONG – uri, fundaţii non profit, Poliţie, Jandarmerie, Consiliul reprezentativ al 

părinţilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. 
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VI.  PROGRAME EDUCAȚIONALE EXTRACURRICULARE ȘI 

EUROPENE 

 

Aplicând strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare, care 

porneşte de la premisa că abordarea educaţională complementară formal–nonformal asigură 

plus-valoarea sistemului educaţional, activitatea educativă din liceul nostru s-a axat pe 

priorităţile în domeniu:  

• Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul 

competenţelor - cheie, dezvoltării civismului, voluntariatului, multi-

culturalismului, într-o societate complexă, dinamică;  

• Acordarea unei atenţii sporite riscului major de abandon şcolar pentru reducerea 

acestuia prin activităţi şi proiecte extraşcolare atractive pentru elevi;  

• Încurajarea parteneriatului educaţional între şcoală şi O.N.G.-uri, alte instituţii 

partenere, mediul cultural ieşean;  

• Susţinerea activităţii Consiliului Școlar al Elevilor.  

 

VI. 1. Activităţi specifice  

 

 Activităţile specifice funcţiei de diriginte s-au desfăşurat conform ordinului 

M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 și ROFUIP nr. 5115/2014. În anul şcolar 2017-2018, în liceul 

nostru există 28 profesori diriginţi, 8 la gimnaziu şi 20 la liceu. 

Activitatea profesorilor diriginţi în cadrul ariei tematice „Consiliere şi orientare” este 

una dintre cele mai importante, fiindu-i acordate rolul şi preocuparea necesară din partea 

cadrelor didactice implicate. În acelaşi timp, este o activitate complexă, care necesită 

competenţe psihopedagogice, de comunicare şi organizatorice, dar şi o continuă adaptare a 

profesorilor la nevoile de dezvoltare şi educaţionale ale elevilor, în contextul schimbărilor 

actuale. 

Activitatea educativă extraşcolară şi extracurriculară desfăşurată în semestrul I al 

anului şcolar 2017 – 2018 a urmărit îmbinarea finalităţilor educaţionale ale orelor de curs 

propriu-zise şi ale celor de consiliere şi orientare şcolară. Aceste finalităţi au vizat formarea şi 

dezvoltarea personalităţii elevilor, demersurile educaţionale stimulând participarea activă, 

conştientă şi responsabilă a acestora la propria lor formare.   

 

Strategia actului educaţional a urmărit pentru fiecare domeniu funcţional 

următoarele obiective: 

• Respectarea curricumului naţional şi consolidarea curricumului la decizia şcolii în 

scopul dezvoltării personale a elevilor şi a integrării acestora pe piaţa muncii; 

• Asigurarea unei pregătiri profesionale diversificate şi de calitate; 

• Optimizarea relaţiei profesor – elev, elev – elev; 

• Realizarea de activități extracurriculare care să vină în intâmpinarea nevoilor  elevilor. 

• Prevenirea abandonului şcolar, prin monitorizarea şcolarizării tuturor elevilor şi 

analiza periodică a frecvenţei;  
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• Proiectarea riguroasă a temelor, selecţia acestora respectând componentele şi 

subcomponentele sugerate de ghidul „Consiliere şi Orientare scolara”. 

•  Includerea unor teme impuse de regulamente: „Respectarea normelor de igiena pentru 

evitatea imbolnavirilor virale”, „Sănătate, securitate şi siguranță personală”, „Prevenirea 

consumului de droguri”, „Delincvenţa juvenilă”,  „Violenţa în şcoală”, „Ziua siguranţei pe 

internet”, „Prevenirea consumului de alcool și tutun”,”Sănătatea susţine  performanţa”,  

“Stil de viaţă sănătos” ”Mesajul meu antidrog”, ”Prevenirea bullying-ului în școală”, 

”Merită să aștepți”.  

        Participarea profesorilor diriginţi în cadrul unor acţiuni de omagiere a marilor 

personalităţi ale culturii româneşti 

• Comemorarea zilelor importante (Ziua Mondială a Educaţiei, Zilele Iașiului, Ziua  

Holocaustului, Ziua Unirii, Ziua Națională, Ziua Mondială a Alimentaţiei, Ziua europeană a 

siguranţei rutiere etc) cu activități educative în care se implică profesorii şi elevii liceului.  

 VI.2. Profesorii diriginti şi invatatori 

 

În învățământul primar  există un numar de 7 colective, în învățământul gimnazial 8 

colective,  iar în învățământul liceal există un numar de 20 de colective, total sunt 35 de 

colective. Datorită perioadei îndelungate în care acesta a fost în incapacitate de muncă, a fost 

numit diriginte un cadru didactic titular, în locul acestuia: 

 

Profesori diriginți/ 

învățători 
Total 

cu gradul 

didactic I 

cu gradul 

didactic II 

cu 

definitivat 
Debutanți 

Învățători 7 7 - - - 

Profesori diriginți 

titulari 
28 27 - 1 - 

Profesori diriginti 

detașați 
- - - - - 

Profesori diriginți 

suplinitori 
- - - - - 

 

Constatări şi aprecieri: 

• Profesorii diriginți şi învățătorii au derulat un proces instructiv educativ eficient prin 

asigurarea continuităţii managementului la clasă şi atingerea obiectivelor proiectate. 

     

 

VI. 3. Consiliul Elevilor 

 

Un alt aspect specific acestui domeniu constă în susţinerea activităţii Consiliului 

Şcolar al Elevilor (C.Ş.E.). În luna octombrie a anului şcolar 2017-2018, au fost organizate 

alegeri pentru funcţiile din Consiliul Elevilor pe şcoală. CŞE a organizat numeroase activităţi 

şi a sprijinit iniţiativele CJE: acțiuni caritabile, evenimente culturale, marcarea momentelor 

istorice etc.  
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În urma alegerilor care au avut loc în octombrie 2017, s-a ales următorul Consiliul director: 

 

NR. 

CRT. Funcţia 
Nume şi prenume Clasa 

1. Preşedinte Ezariu Adelina Elena a XI-a D 

2. Vice-președinte Iordache Andrada Stefania a X-a A 

3. Vice-președinte Apostol Cristina a IX-a A 

4. Vice-preşedinte Giurcan Anastasia a XI-a C 

5. Secretar Mandache Bianca Alexandra a X-a D 

6. Şef departament 

Concursuri şcolare şi 

extraşcolare 

Schiopu Lorena Ana a X-a A 

7. Şef departament 

Cultură, educaţie şi programe 

şcolare 

Motelica Diana a X-a B 

8. Şef departament 

Sport şi programe de tineret 
Podaru Alexandru-Iulian a X-a C 

9. Şef departament 

Avocatul Elevului 
Constantin Andreea a X-a A 

10. Şef departament 

Mobilitate, informare si 

formare 

Bordeianu Ecaterina a X-a B 

11. Responsabil 

Imagine 
Blaga Iustin a XI-a A 

12. Responsabil 

parteneriat cu Clubul „Impact” 

Miron Costin Iaşi 

Ciaun Andreea a XI-a E 

13. Reprezentant C.A. Sadovschi Sabina a XII-a C 

14. Reprezentant C.E.A.C. Popa Adrian a XI-a A 

 

 

  Marea majoritate a activităţilor ce au avut loc  în semestrul I al anului scolar 2017-

2018 au fost comune pentru toate cele trei cicluri de învățământ şi înscrise în calendarul 

activităţilor extacurriculare ale Liceului Teoretic „Miron Costin” Iaşi.   

  Activitatea Consiliului elevilor în semestrul I al anului şcolar 2017-2018 a fost bogată 

şi variantă. Au fost organizate activităţi cultural-artistice, serbări, dar şi foarte multe acţiuni de 

voluntariat la care au  participat elevi de la toate ciclurile, îndrumaţi de cadre didactice de la 

toate ciclurile de învăţământ:  
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Calendarul activităţilor 

 
                                                

Nr.  

crt. 

Tema/Proiectul Activităţi Data (luna) 

Colaboratori 

Responsabili 

Obiective 

1. “Să facem 

cunoştinţă!” 

- membrii Consiliului elevilor 

din anul şcolar anterior se ocupă 

de formarea grupului Consiliului 

elevilor din anul curent; 

- bilanţul activităţii din anul 

şcolar trecut; 

- implicarea elevilor în 

activităţile, cluburile şi cercurile 

care funcţionează în şcoală: 

Clubul micilor jurnalişti, Clubul 

de debate, Clubul de sbrabble, 

Clubul IMPACT, etc. 

- alegerea de responsabili din 

rândul elevilor pentru diverse 

activităţi proiectate pentru anul 

şcolar în curs; 

- pregătirea exerciţiului 

democratic al alegerii 

responsabililor Consiliului 

elevilor din anul curent;   

Septembrie 

2017 

 

 

- cunoaşterea 

principiilor şcolii; 

- cunoaşterea 

reciprocă a 

elevilor;  

- dezvoltarea 

capacităţii de 

identificare şi de 

soluţionare a 

nevoilor clasei, ale 

şcolii şi ale 

comunităţii. 

- cultivarea 

atitudinilor 

responsabile şi 

stimularea 

iniţiativei 

personale; 

- promovarea 

activităţii în  

echipă; 

 

2. Alegerea 

preşedintelui 

Consiliului 

elevilor şi a 

responsabililor 

pe 

departamente  

 

- depunerea candidaturilor; 

- realizarea de afişe electorale; 

- organizarea de dezbateri şi 

comunicări; 

- votarea; 

- predarea ştafetei către noul 

consiliu director; 

   

octombrie –

2017 

 

Diriginţi de la 

clasele liceale 

(colaboratori) 

- promovarea 

activităţii în 

 echipă; 

- familiarizarea 

elevilor cu 

exerciţiul deocratic 

al alegerilor; 

- cultivarea 

simţului civic şi al 

responsabilităţii; 

- cultivarea 

sentimentului de 

apartenenţă la 

Liceul Teoretic 

„Miron Costin” 

Iaşi.  

3. In memoriam 

COLECTIV 

- video-conferinţă cu Popovici 

Pavlos, unul dintre participanţii 

la concertul din clubul Colectiv 

 

noiembrie 

2017 

 

 

- sensibilizarea şi 

implicarea în 

comunitate; 

- dezvoltarea 

simţului civic; 

- prevenţia în 

situaţii de urgenţă; 
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4. Cafeneaua 

solidară 

- pregătirea de gustări, cafea şi 

ceai pentru pauza elevilor; 

- vânzarea de gustări, ceai şi 

cafea elevilor, cu scopul de a 

strânge bani în scopuri 

caritabile;  

Noiembrie 

2016 

Prof. Anca 

Bucuci 

(organizatori) 

- însuşirea de 

abilităţi de practici 

de antreprenoriat 

social; 

- promovarea unei 

vieţi sănătoase; 

- promovarea 

lucrului în echipă;  

5. Campionat CS 

1.6 

- campionat de jocuri pe 

calculator 

Decembrie 

2017 

Clasele de 

liceu 

- dezvoltarea 

spiritului 

competitiv; 

- dezvoltarea de 

abilităţi de lucru pe 

calculator; 

- promovarea fair-

play-ului;  

6. Biblioteca vie 

III 

Cu şi pentru 

oameni 

- dialog între elevi ai liceului şi 

persoane implicate în 

organizaţii, asociaţii, proiecte şi 

activităţi de volutariat despre 

voluntariat şi importanţa 

acestuia în dezvoltarea şi 

devenirea tinerilor; 

Decembrie 

2017 

Clubul 

„Impact” 

Miron Costin 

Iaşi, prof. 

Diana Mazga, 

(organizatori) 

- crearea de punţi 

între generaţii la 

Liceul Teoretic 

„Miron Costin” 

Iaşi; 

- stimularea 

activităţilor non-

formale în 

dezvoltarea 

personală şi 

profesioanlă a 

tinerilor; 

- stimularea 

gustului de a învăţa 

şi a dobândi 

abilităţi utile 

pentru viaţă;  

 

 

VI.4 Aspecte calitative ale procesului de învăţământ la nivelul ariei  

„Consiliere şi orientare” 

 

Din rapoartele prezentate de profesorii diriginți a reieşit faptul că: 

 

• Planificările anuale și semestriale au fost întocmite corect şi la timp, urmărind atent 

echilibrul în repartizarea anuală a orelor şi a tematicii. 

• Au fost elaborate planurile manageriale şi s-au desfășurat ore demonstrative. 

• A fost parcursă materia planificată la diriginție şi s-a ținut cont de tematica propusă de 

ISJ Iași (violența în rândul elevilor, consumul de droguri şi alcool, delincvența 

juvenilă, etc). 

• Proiectarea conţinuturilor a ţinut cont de creşterea reală a calităţii pregătirii educative a 

elevilor, pregătirea pentru viață  şi  cunoașterea drepturilor copilului în România. 
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• Folosirea materialelor didactice adecvate şi a tehnicilor moderne de predare-învăţare-

evaluare în cadrul orelor de Consiliere şi Orientare Școlară; 

• Utilizarea de strategii didactice în concordanţă cu conţinuturile şi resursele 

disponibile; 

•  Consultarea elevilor pentru stabilirea tematicii necesare  întocmirii planificărilor la 

activitățile extracurriculare atât la orele de consiliere, cât și în cadrul proiectării 

planului de activități din cadrul săptămânii ,,Școala altfel,,. 

 

Constatări:  

Aspecte pozitive: 

• Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative derivate dintr-o problematică educativă diversă, şi experienţă în domeniul 

activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

• Existenţa unei reţele coerente de coordonare a activităţilor educative şcolare, 

extraşcolare şi extracurriculare: inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu programe 

şi proiecte de cooperare internaţională – le nivel judeţean, coordonatorul de 

programe şi proiecte şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ, consilierul diriginte şi 

corpul profesoral – la nivelul clasei, structurile organizaţionale ale elevilor şi 

părinţilor  - la nivelul unităţii şcolare; 

• Menținerea parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţii non-

guvernamentale şi guvernamentale în vederea responsabilizării acestora în susţinerea 

şi îmbunătăţirea actului educaţional 

• Creşterea ponderii parteneriatelor vizând reducerea absenteismului și atragerea 

elevilor spre școala 

• Diversitatea și calitatea programului de activităţi educative extraşcolare 

• Comunicarea eficientă între profesorii diriginţi pe grupul de dialog yahoo 

•  Creşterea implicării Consiliului elevilor în implementarea de proiecte educaţionale la 

nivelul şcolii si al comunitatii 

•  Preocuparea cadrelor didactice în ceea ce priveşte  prevenirea fenomenului de 

violenţă prin activităţi educative de natură preventivă; 

• Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate şi societate 

prin mass-media locală şi judeţeană, dar şi prin spectacole, recitaluri, concursuri, 

competiţii pentru elevi; 

• Promovarea  actului educaţional în comunitate şi societate prin fondarea unei reviste 

şcolare realizate de elevi sub coordonarea unor cadre didactice. 

Aspecte negative: 

• În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe 

caracterul educativ al conţinutului; 

• Reducerea dimensiunii sociale în cadrul proiectării orelor de curs; 

• Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

asupra dezvoltării personalităţii elevilor; 

• Perpetuarea mentalităţii eronate conform căreia elevul se dedică exclusiv laturii 

educaţionale formale; 

• Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi; 
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• Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

• Nerecunoaşterea activităţii educative a elevilor realizată în afara orelor de curs; 

• Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor 

proiecte educaţionale interdisciplinare. 

Oportunităţi : 

• Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată 

la viaţa publică; 

• Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa 

comunităţii; 

• Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi 

proiecte de cooperare internaţională; 

• Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin 

perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei; 

• Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri; 

• Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală şi de a se 

implica în cât mai multe activităţi extraşcolare; 

• Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a elevilor; 

• Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii. 

Ameninţări: 

• Absenţa cadrului legislativ care reglementează şi certifică activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară. 

VI.5 Priorităţi de acţiune pentru semestrul al II-lea 

 

•  Respectarea metodologiei aprobate de OMENCS în organizarea programului național 

Scoala Altfel; 

•  Organizarea activităților din CAEJ/CAER 2018 cf Regulamentului județean, cu 

participarea monitorului de către ISJ cu 2 săptămâni înaintea organizării activității 

principale. 

• Respectarea metodologiei în organizarea excursiilor, proiectelor și a altor activități de 

timp liber pentru elevi pentru avizarea de catre ISJ 

• Realizarea lecțiilor la Consiliere și orientare într-un mod interactiv, utilizand metode 

creative, de implicare a elevilor, fiind evitate prelegerile didactice și metodele 

expositive. 

Sugestii şi recomandări pentru profesorii diriginți: 

• Participarea alături de elevi la constituirea şi funcţionarea grupurilor de mediere a 

conflictelor de către profesorul psihopedagog. 

•  Susţinerea demersului specializat de consiliere individuală sau de grup a elevilor ce 

manifestă comportamente agresive, a elevilor aflaţi în situaţie de risc (probleme de 

adaptabilitate, elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, etc) 

•  Folosirea în activitatea didactică a informaţiilor şi deprinderilor de lucru asimilate în 

urma participării la stagiile de perfecţionare : îmbunătăţirea relaţiei cu elevii şi părinţii 
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acestora, cunoaşterea problemelor specifice adolescentului, cunoaşterea valorilor 

elevilor etc. 

•  Participarea împreună cu elevii la activităţi de timp liber (excursii, activităţi 

distactive, proiecte, acţiuni comunitare, etc) care să îmbunătăţească relaţia între 

parteneri la actul educaţional. 

•  Folosirea „mapei dirigintelui” ca instrument de lucru curent (şi fişa psihopedagogică). 

• Realizarea planificarii-proiectarii activităţilor de consiliere şi orientare în acord cu 

analiza de nevoi realizată la nivelul colectivului de elevi. 

•  Diversificarea modalităţilor de realizare a activităţilor de consiliere şi orientare pentru 

creşterea gradului de atractivitate şi utilitate a acestor activităţi pentru elevi. 

• Abordarea  în cadrul orelor de consiliere şi orientare a unor teme de autocunoaştere a 

elevilor, formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi interrelaţionare a 

elevilor, prevenirea violenţei şi formarea de comportamente nonviolente, educaţia 

pentru viaţa de familie, etc 

• Dezvoltarea parteneriatul cu profesorul psihopedagog, medicul şi alţi specialişti în 

găsirea unor soluţii pentru rezolvarea situaţiilor problematice de la nivelul claselor 

coordonate. 

• Utilizarea de strategii de abordare a conflictelor în relaţiile cu elevii şi  promovarea 

unor modele pozitive prin exemplul personal. 

• Incurajarea  exprimării libere a opiniilor personale a elevilor în cadrul dezbaterilor, 

work-shop-urilor organizate la nivel de şcoală( pentru formarea şi dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare interrelaţionare între elevi,să dezvolte  rolul mass-mediei în oferirea de modele 

pozitive, educaţia pentru cetăţenie democratică, antidrog, etc). 

 

 

VI.6  Activitatea extracurriculară a comisiei metodice a diriginților s-a derulat 

conform Planului Managerial 

 

Promovarea unor programe educaţionale în spiritul normelor şi valorilor europene 

 

➢ Derularea unor programe de formare a deprinderilor de igienă şi prevenire a 

bolilor cauzate de nerespectarea normelor igienice. 

• Realizarea de dezbateri şi instruire privind măsurile necesare pentru prevenirea  

bolilor  virale cauzate de nerespectarea normelor igienice de catre toti elevii liceului ( 

cabinetul medical al scolii) activitaţi de educaţie sanitară  ,,Ştim să ne păstrăm sănătatea”, 

înv. și prof. diriginți. 

• Dințișori sănătoși - Activitate în colaborare cu doctorul stomatolog – oct. 2017, elevii 

clasei  a II-a,  Prof. Cătălina Vizitiu și elevii clasei pregătitoare B, Prof. Loredana Țară. 

 

➢ Combaterea consumului de alcool, droguri, a fumatului şi a etnobotanicelor 

• Asigurarea respectării drepturilor copiilor şi tinerilor în mediul şcolar şi familial,  

consilierea părinţilor de catre profesorii diriginţi şi consilierul psihopedagog Pintilie M. 

• Realizarea de teme la orele de consiliere şi orientare scolara prin care elevii sunt  
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informati cu privire la prevenirea şi consecintele consumului de orice fel al consumului de 

droguri, alcool,  fumat şi etnobotanice, traficul de fiinte umane: Campanie de prevenire, 

desfășurată în cadrul Zilei Naţionale fără Tutun - Ghiță Vasilica, Vacariu Claudia, Hadarag 

Marnela, Antici Adina, Stanciu Adriana 

Agache Luminița,  

• Dezbatere cu tema ,,Efectele nocive ale fumatului” – decembrie 2017, clasa a X-a A, 

prof. Bizim S. 

 

 

➢ Desfăşurarea de activităţi în parteneriat cu ONG-uri: „Salvaţi copii”, “Alături de 

voi”, „Solidaritate şi Speranţă”:  

• Desfasurarea de activitati in colaborare cu Organizația “Salvați Copiii” Iași și  

voluntar sigur.info, cu ocazia Zilei Educatiei Non-formale, Porof I. 

• ,,Ora de net’’ - Machiu A., Stanciu A., Hadarag M.;   

• ”Noaptea Cercetătorilor” – eveniment ce a avut loc în Parcul Palas, în data de 

29.09.2017, constând în prezentarea unor experimente inedite și organizarea de conferinte 

despre misterele neelucidate ale fizicii, Machiu A., Antici A. 

 

➢ Educaţia pentru sănătate mintală /Educaţia pentru o alimentaţie sănătoasă şi 

dezvoltarea răspunderii pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a membrilor 

comunităţii 

În colaborare, prof. psihopedagog Pintilie M. și profesorii diriginți au desfășurat 

activități precum: 

• investigarea elevilor pe următoarele problematici: educație sexuală, violență, toleranță, 

absenteism, părinți plecați la lucru în străinătate, eficacitate și auto-control etc.  

• consilierea elevilor privind teme de interes precum: provocările adolescenței, 

drogurile, părinţi plecaţi la lucru în străinătate, relații interpersonale conflictuale, 

prevenirea delincvenței juvenile, etc. 

• sprijinirea elevilor cu CES prin şedinţe de alfabetizare, logopedie, implicarea elevilor 

cu CES în activităţi extraşcolare  etc.  

Ex. ”Mesajul meu antidrog”, ”Prevenirea bullying-ului în școală”, ”Merită să aștepți”,  etc. 

dezbatere ”Mesajul meu Antidrog”,  ”Siguranța pe Internet”, ”Metode de prevenire și 

combatere a violenței în școală”,  

• dezbatere - ”Agresivitatea elevilor în mediul școlar”, Pintilie M. 

 

➢ Educație pentru mediu 

• Desfășurarea de activități în cadrul Programul Eco-școala: Patrula de reciclare,  

campanii de informare și  reciclare a deșeurilor – profesori diriginți și învățători;  

• Organizarea flashmob-ului ,,Copacul Vieții,, cu ocazia Zilei mondiale a educației – 5 

oct.2017, clasele a XI B, C, D, E. 
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• „Uleiosul” - toți învățătorii, Prof. Honceriu Geanina decembrie 2017 

• „Reciclăm, nu aruncăm”, Toți învățătorii 

• Prinții și prințesele luminii - Parada costumelor din materiale reciclabile - octombrie 

2017, elevii clasei pregătitoare A, prof. Monica Dumitrașcu 

• Proiectul „Natura în oraș” (Fundația Noi orizonturi) – amenajarea în școală a unui 

spațiu de recreere pentru elevi – Mazga D. Bucuci A. 

➢ Activităţi de voluntariat:   

• Săptămâna legumelor donate, din cadrul SNAC, coord. Pintilie M., nov.- dec. 2017, toți 

învățătorii și prof. dirig; 

• Campania „Un cadou pentru un zâmbet”, ediţia a III-a, Asociația Partida Romilor Pro –

Europa, dec. 2017 – Honceriu G.,  Munteanu A., prof. inv. primar 

• Un zâmbet pentru bunicii noștri - Căminul de bătrâni  ,, Sfinții Împărați Constantin și Elena“ , 

Iași, dec. 2017, Dumitru A.M., Hadarag M., Isai E.,Ghiță V., Stanciu A., Galeș V.,  Antici A.  

• ,,Câștigă un  zâmbet de copil”, în cadrul SNAC –decembrie 2017, Pintilie M., Vacariu C., 

Machiu A. 

• ,, Să-l ajutăm pe aproapele nostru!” ( alimente și haine  dăruite de elevi din clasele de primar 

copiilor nevoiași din parohie), împreună cu înv. Oana Grivincă, 29 noiembrie 2017 

• Cafenea caritabilă (în parteneriat cu Consiliul elevilor) Bucuci A. Mazga D. 

• Instituirea și acordarea bursei de studiu “Maria-Elena Vrabie” , inițiator prof. Viorica 

Dobre   lunar, în cuantum de 100 lei elevei Totoi Ana Maria de la clasa a VIII-a A 

 

➢ Vizionari de spectacole, concerte, expozitii, lansari de carte şi filme, etc: 

• Vizionarea unor spectacole la Teatru „Luceafărul” – toate colectivele de la înv. primar 

„Regatul umbrelor”,  „L-am visat pe Moș Crăciun” 

• vizionări de spectacole de teatru:„O scrisoare pierdută”, Teatrul Național, Iași, 

noiembrie, decembrie, 2017/„Chirița în provinție”, decembrie, noiembrie, 2017/„Un 

pedagog de școală nouă”, Teatrul Luceafărul, octombrie, 2017/„Tărâmul umbrelor”, 

octombrie, 2017 (prof. Agache Luminița) 

• Vizită la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Iaşi – ianuarie, 2018, 

prof. Agache L. 

• Vizionare piesă teatru la Teatrul Luceafărul în cadrul Festivalului Internațional de 

Teatru pentru Publicul Tânăr; piesa ”Wolfgang” după Yannis Mavritsakis a  Teatrului 

Tineretului Piatra Neamț,  – 11 octombrie 2017 – clasa a IX-a A, Panaite V. 

• Vizionare film ”Darkest hour” – ianuarie 2018 – clasa a IX-a A, Panaite V. 

• vizionare piesă de teatru „Acasă în miezul verii” (nov. 2017), Stanciu A. 

• Vizionare teatru:  la Teatrul Luceafărul, Iași,  octombrie 2017,  cu cl. a VII-a B, 

Vacariu C. 
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➢ Vizite la muzee, case memoriale şi alte instituții  au fost organizate de multe 

colective de elevi, din dorinţa de a se relaxa şi de a-şi îmbogăţi cunoştinţele dobândite 

la orele de curs. Au fost vizitate urmatoarele:  

• Vizită la Muzeul Mitropolitan Iași, decembrie 2017, elevii clasei a VIII-a B, prof. Isai L. 

• Judecătoria Iași – prof. dirig. și inv. 

• vizite la Gradina botanica Iasi-expozitia de crizanteme-noiembrie 2017, prof. dirig. 

• muzeul Unirii-24 ianuarie 2018, Muzeul Iluziilor - februarie 2018,   prof. dirig. și înv. 

• vizite la muzee: Muzeul ,,Poni - Cernătescu,, – noiembrie 2017 elevi din clasa a X F,  

prof. Condrea A. 

• Parohia „Sfântul Nectarie” Iași – 17 noiembrie 2017 la sfințirea bisericii, Dumitu A., 

Prisacaru M., Vacariu C. 

• Spovedirea şi împărtăşirea elevilor- la biserica de parohie, ,,Sf. Nectarie 

Taumaturgul”, decembrie 2017, prof. de religie 

 

➢ Realizarea de excursii şi drumeţii–ce au fost organizate de cadrele didactice din 

dorinţa dorinţa de a-şi îmbogăţi cunoştinţele dobândite la orele de curs: 

• Drumeție la Poiana cu schit în cadrul proiectului E-learning from nature (Fundația 

EuroEd, Probike Addiction), octombrie 2017, Mazga D. 

• 28 octombrie 2017, excursia școlară pe traseul Iași- Târgu Neamț -Mănăstirea Petru 

Vodă, jud. Neamț, cu elevi ai claselor a IX-a E și a VII-a B, Antici A., Vacariu C. 

• Excursie Brașov – octombrie 2017, Bejan M., Ungureanu S. 

 

➢ Educarea elevilor în spiritul cunoaşterii / conservării specificului românesc în 

procesul de integrare europeană / globalizare, prin participarea elevilor la: 

• Activități în cadrul Clubului Debate, în colaborare cu ATOR, Iaşi, Isai E., Stanciu A.,  

Vacariu C. 

• Biblioteca vie cu tema Voluntariatul, rolul și importanța acestuia în dezvoltarea 

tinerilor, decembrie 2017 (Mazga D.) 

• „Valori care ne unesc, în anul Centenarului, şi ne formează pentru totdeauna.”- 

activitate desfăşurată la toate clasele, cu propuneri de particularizare ale abilităţilor 

fiecărei clase( desene, ppt, eseuri, dezbatere, fotoexpoziţie, video), Prisacaru M. 

• ,, Ziua Educaţiei: Să vorbim despre violență!”, participanţi- elevii clasei a VII-a B, 5 

octombrie 2017, Vacariu C. 

•  „Ziua Educației” – 5  octombrie 2017 -   marcată prin organizarea, în cadrul ariei 

curriculare Matematică și Științe, a concursului de cultură generală pe teme de științe 

pentru elevii claselor a X-a   

• ,,Ai rădăcini. Tradiția e Cool(tură)!” ,,IA ȘI te formează!” Prof. Vacariu Claudia, 

Prof. Isai Lăcrămioara Asociaţia,,A.T.O.R.”, Iaşi 
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• Comemorare Holocaust” - Panaite V., Podaru L., Preda I., Grigore A - Octombrie 

2017; 

• panou aniversar cu prilejul Zilei Națtionale a Romaniei si a Centenarului "Iași 

Capitala de Război" expus pe holul Liceului, Preda I. 

• Pe urmele Lizucăi – nov. 2017, elevii clasei I A, Prof. Anca Dăscălescu 

• Pe urmele lui Eminescu – ian. 2018, elevii clasei pregătitoare A, prof. Monica 

Dumitrașcu 

• organizarea dezbaterii cu tema Şcoala de la tradiţional la modern, prilejuită de 

celebrarea Zilei Naţionale a Educaţiei (activitate organizată cu elevii clasei a X-a A – 

5 octombrie 2017, prof. Bizim S. 

• Activități specifice Sărbătorii de Halloween – catedra de lb. Engleză 

• activitate desfășurată la Biserica Sf. Nectarie din Iași, Dumitru A., Preda I. și  

profesori de la Scoala gimnazială "Alexandru cel Bun" organizată cu prilejul 

aniversarii Zilei Nationale a Romaniei – 26.11.2017 (elevi din clasa a VIII-a A) 

 

➢ Activităţile plastice  desfăsurate  de elevi s-au materializat în: 

• Expoziție organizată la World Trade Center “ARTE”, Grigore A. 

• Ziua Educaţiei - Desene pe asfalt - 5 octombrie 2017 – toate colectivele de la înv. 

Primar 

• Iarna în imagini  (prezentare de proiecte) – Activitate cu biblioteca- elevii clasei  a II-

a, Prof. Cătălina Vizitiu 

 

Amenajarea holurilor şi panourilor din şcoală: 

• amenajarea „Colţului verde” la etajul I (prof. Prisacaru P) 

• amenajarea  panoului „Ora de biologie”( prof. Prisacaru P)  

• reînnoirea periodică a gazetei de perete cu specific istoric, prof. de istorie 

• ”Gazeta literară” prof. de limba romana  

➢ Activitatile muzical-artistice ale elevilor liceului: 

• Programe artistice pe tema tradițiilor de iarnă – decembrie, 2017 - toate colectivele de 

la înv. Primar 

• Parteneriat educaţional „1 Decembrie pentru sufletul românilor!” realizat cu Şcoala 

Gimazială „Alexandru cel Bun”  şi Biserica „Sfântul Nectarie” Iaşi pe data de  26.11. 

2017 unde Grupul Vocal „Scherzando” a susţinut un program artistic; 

• Program artistic susţinut de Grupul Vocal „Scherzando” la Spitalul de copii „ Sfânta 

Maria” Iaşi pe data de 26 noiembrie 2017; 

•  Coordonator şi participant la campania „Un zâmbet pentru bunicii noştri!” 

desfăşurată în perioada noiembrie-decembrie 2017 alături de Grupul Vocal 

„Scherzando” care a susţinut un program artistic la Căminul de bătrâni „Sfinţii 

Împăraţi şi Elena” Iaşi; 

•  „Colind pentru Mitropolitul Teofan”- Program artistic susţinut de Grupul Vocal 

„Scherzando” la Palatul  Mitropolitan Iaşi pe data de 21 decembrie 2017; 
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• „Noi umblăm sa colindam” - Colind pentru profesori şi elevi  moment artistic susţinut 

de  Grupul Vocal „Scherzando” în amfiteatrul şcolii 21 decembrie 2017; 

• Participarea la expoziția inițiată de Cercul de Tapiserie al Palatului Copiilor Iași, la 

Biserica „Sfântul Nectarie” unde Grupul Vocal „Scherzando” a susţinut un program 

artistic – 19 decembrie 2017. 

• „Muzica prin glasuri de copii” - moment artistic susţinut de  Grupul Vocal 

„Scherzando” la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iași – 7 decembrie 2017; 

•  Ziua Cântului Coral – unde Grupul Vocal „Scherzando” a susţinut un program artistic 

– 9  decembrie 2017 

 

➢ Atragerea  şi implicarea tinerilor în acţiuni cu caracter sportiv:  

• Olimpiada Națională a Sportului Școlar, catedra de ed. Fizică. 

 

➢ Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale: 

• „Meseriile părinților” - Prof. Dumitrașcu Maria-Monica, Cl.Preg. A și părinții lor 

• Rolul familiei. Drepturile copilului – activitate desfăşurată la Judecătoria Iaşi, elevii 

clasei a III-a, Înv. Neculai Avasâlcei  

• Work-shop-uri in cadrul proiectului Edujust (întâlniri cu studenți și practicieni în 

drept) 

 

VI.7 Recunoaşterea educaţiei nonformale ca dimensiune fundamentală a procesului 

instructiv-educativ (palate şi cluburi ale copiilor), activitate cu biblioteca, cluburi: 

 

• „Cartea, comoara sufletului” - toți învățătorii, Bibliotecar, Luchian Lăcrămioara 

• Biblioteca, lumea fermecată a cărților – sept. 2017, elevii clasei I A, Prof. Anca 

Dăscălescu 

• Iaşul, oraşul meu de suflet (realizare şi prezentare de afişe) - Activitate cu biblioteca- 

elevii clasei  a II-a, Prof. Cătălina Vizitiu 

• octombrie 2017 participare la activitatea derulata de Biblioteca "Gh. Asachi" Iasi cu 

prilejul zilei naționale a Turciei, cu elevii clasei a V-a B, Preda I., 

• Despre Eminescu – activitate cu biblioteca, elevii clasei pregătitoare B, Prof. Loredana 

Țară 

• Prietenii poeziei Ninei Cassian – activitate cu biblioteca școlii ( parteneri – elevii 

clasei a II-a de la Scoala Gimnaziala “Alexandru Vlahuta” Iași) – elevii clasei a II-a, 

Prof. Oana Grivincă 

• Drumul cărții – activitate cu biblioteca școlii (recitare, colaj) - elevii clasei a II-a, Prof. 

Oana Grivincă 

• 1 Decembrie – aproape un centenar de la Marea Unire - activitate cu biblioteca scolii - 

elevii clasei a II-a, Prof. Oana Grivincă 
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• Hai sa dăm mână cu mână!  - activitate cu biblioteca scolii - elevii clasei a II-a, Prof. 

Oana Grivincă; elevii clasei a III-a, Înv. Neculai Avasâlcei 

• Eminescu şi copiii - activitate cu biblioteca scolii (moment interactiv) - elevii clasei a 

II-a, Prof. Oana Grivincă; elevii clasei a III-a, Înv. Neculai Avasâlcei 

• coordonarea activităţii colectivului de redacție al revistei „Biruit-au gândul”(Isai L., 

Agache L.) 

• coordonarea colectivului de redacție al revistei ,,ECO-REV,, prof. Hadarag Marnela, 

prof. Stanciu Adriana 

• Continuarea la nivelul şcolii a activitatii Clubului de dezbatere, Club 3D: Dezbatem, 

Demonstrãm, Descoperim, în cadrul căruia elevii claselor a X-a şi a XI-a  sunt 

familiarizaţi cu dezbaterile academice in format K. Popper;  Iniţiatori: prof.Viorica 

Dobre, prof. Adriana Stanciu,  prof. L. Isai  

• Coordonarea activitatii Clubului de Scrabble (în limba engleza)  - Daniela Ciubotariu, 

Amariei-Hondrea Oana 

• coordonare în calitate de mentor a concursului Comper (Isai L.)  

• coordonarea Clubului de lectură , respectiv derularea de activităţi specifice în cadrul 

acestuia, în colaborare cu Grupul Editorial Art (prof. Văcaru M., Bizim S., Isai L., 

Agache L.) 

• coordonarea activități şi a Clubului de jurnalism, a colectivului de redacție al revistei 

„Biruit-au gândul”(Isai L., Agache L.) 

• Elaborarea și facilitarea semnării unui contract de parteneriat cu Federația Română de 

Scrabble în vederea bunei desfășurări a Concursului județean de scrabble 

multilingvistic EUROLEXIS - Amariei-Hondrea Oana  

• Coordonarea Cercului de Teatru Școlar, Stancu A.  

 

VI.8 Creşterea eficienţei educaţiei nonformale prin prevenirea/ reducerea fenomenelor 

antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism: 

 

 Intocmirea şi semnarea acordurilor de parteneriat între școală-părinți-elevi de către 

elevii noi ai liceului şi integral de elevii claselor a V-a şi a IX-a. 

• Coordonarea activității Consiliului Elevilor 

• Coordonarea activitatilor Consiliului Elevilor, prof.Mazga Diana;  

• Încă de la constituire, membrii Consiliului elevilor şi-au propus teme care satisfac 

sfera de interes a colectivelor pe care le-au reprezentat. Astfel au avut posibilitatea să-

şi prezinte clasa, să dezbată problemele apărute şi să colaboreze în rezolvarea lor, să 

facă propuneri pentru înlăturarea eşecului şcolar, realizând: 

• Sprijinirea integrarii elevilor noi şi a celor a căror părinți sunt plecați în străinatate 

• Colectarea de bunuri pentru daruri destinate bătrânilor de la Căminul „Sf.Impărați 

Constantin şi Elena” cu ocazia sărbătorii Crăciunului în cadrul proiectului “ , copiilor de la 

spitalul „Sf. Maria” și Col. ,, I. Holban,, Iași 

• Organizarea de activități cultural-artistice cu prilejul marcării zilelor importante: 5 

octombrie, 16 noiembrie, 1 decembrie, 24 ianuarie 
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• Derularea programului "Corn şi lapte" destinat elevilor din ciclul primar şi gimnazial şi  

de care au beneficiat toţi elevii din clasele I – VIII 

• Acordarea de ajutoare materiale: 

• Manuale gratuite: toţi elevii claselor I – XII au primit manuale gratuit. 

 

 

VI.9 Proiecte, programe, parteneriate derulate în semestrul I an scolar 2017-2018 

  

VI.9.1 Parteneriate încheiate cu alte instituţii locale sau din ţară 

 

Din bogata experienţă dobândită în domeniul colaborării cu partenerii educaţionali, 

în acest an școlar precedent, ne-am propus să consolidăm şi şă valorificăm parteneriatele cu 

Asociaţia Părinţilor, alte O.N.G.-uri şi instituţii pentru creşterea şi eficientizarea nivelului de 

implicare a acestora în viaţa şcolii. La liceul nostru, este înfiinţată Asociaţia Părinţilor, cu 

personalitate juridică, care a susţinut şi promovat activităţile educative şi proiectele şcolii.  

   

OBIECTIVE 

 

• Colaborarea cu instituţii guvernamentale abilitate în derularea de proiecte şi programe 

comune; 

• Crearea condiţiilor necesare încheierii de parteneriate între şcoală şi comunitatea 

locală, organizaţii non-guvernamentale, companii; 

• Coordonarea şi organizarea proiectelor specifice pentru tineret 

 Programe/proiecte educaţionale 

 

Titlul proiectului domeniul echipa proiect perioada de 

desfășurare 

Concurs regional ,,Popas pe tărâmul 

fanteziei–Tehnica Quilling” 

artă Dumitrașcu M. 

Honceriu G. 

nov. 2017.-

iun.2018 

Eurolexis Limbă și 

comunicare 

Amariei 

Hondrea O. 

nov. 2017.-

iun.2018 

Concurs regional 

”Gândesc eco” 

educație 

pentru 

mediu 

Hadarag M. 

Stanciu A. 

Galeș V. 

Antici A. 

Iasai E. 

Maciu A. 

Honceriu G. 

Prisacaru P. 

nov. 2017.-

iun. 2018 

Program mondial Eco-Școala Educație 

pentru 

Hadarag M. 

Prisacaru P. 

Oct. 2017-

iunie 2018 
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mediu 

Programe desfășurate în cadrul 

Strategiei Naționale de Acțiune 

Comunitară 

voluntariat Profesori înv. 

Și dirig. 

permanent 

 Concurs regional ,,Copilul – un 

bulgăre de creativitate” 

Limbă și 

comunicare 

 

Prof. 

Dumitrașcu 

Monica 

Prof. Honceriu 

Geanina 

decembrie 

2017 – iunie 

2018 

„Biblioteca, o lume a cărților” Limbă și 

comunicare 

 

Toți învățătorii 

Bibliotecar, 

Luchian 

Lăcrămioara 

octombrie 

2017-iunie 

2018 

„Cartea, comoara sufletului” Limbă și 

comunicare 

Toți învățătorii 

Bibliotecar, 

Luchian 

Lăcrămioara 

octombrie 

2017-iunie 

2018 

,,Ai rădăcini. Tradiția e Cool(tură)!”  

,,IA ȘI te formează!” 

social Prof. Isai E. octombrie 

2017-iunie 

2018 

 

 

Parteneriate (coordonare, participare) 

 

Domeniul PARETENERI RESPONSABIL 

Literar Editura Art Narcisa Nemeș 

Literar Editura Edu Chirteș Cosmin 

Educațional Editura Edu Napradean Ciprian 

Voluntariat Asociația Partida Romilor Honceriu Geanina 

Social ATOR IAȘI Isai Elena 

Educație non-formală Palatul Copiilor Pohoață Cristina 

 Pamela Darie 

Educație Edmundo Educativa  

Limbă si comunicare Federatia Romana de Scrabble  

Voluntariat Fundația Noi orizonturi Mazga D. 

Educație Institutul de Chimie 

Macromoleculară”P.Poni” Iaşi 

 

Educațional Unitatea Militară 01564  Iași Col. Marius Iacobuț 

Social Agentia naționala împotriva 

traficului de persoane 

IPJ Iași-departamentul politiei 

de proximitate –Legile si 

meseria de polițist 

persoană de contact 

Cms.șef Dron Vasile 

Prof. Bejan M. 
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Educație pentru mediu Grădina Botanică Iați Pohoață Cristina 

Educație pentru mediu Asociația Română pentru 

Reciclare RoREC 

Simona Cecilia Ghica 

Educație pentru mediu SC LIR Investment Inocențiu Popa 

Siguranța pe internet Salvați Copii România Georgiana Roșuleț 

Prevenirea consumului de tutun, 

alcool, substanțe interzise 

CPECA Iași Ciobanu Mihaela 

Educație civică Căminul de bătrâni ,,Sf. 

Împărați Constantin și Elena,, 

Iași 

Dana Mihai 

Educațional Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Iaşi 

Prof. Alla Apopei 

 

Educațional Muzeul Literaturii Române, 

Iaşi 

Director Dan Lungu   

Educațional Școala Gimnazială ,,Alexandru 

cel Bun’’ Iași 

Director prof. Mihai 

Crauciuc   

Educațional Școala Gimnazială ,,Mihai 

Codreanu’’ Iași 

Director prof. Ionela 

Călin 

Educațional Școala Gimnazială Nr. 

1,,Lunca Cetățuii’’ Iași 

Director prof. Maria 

Arnăutu 

Educațional Grădinița cu Program Prelungit 

Nr.16  Iași 

Director prof. Liliana 

Violeta Valicu 

Medicină și sănătate UMF Iați Cimpoieșu Diana 

Programe desfasurate in cadrul 

Strategiei Naționale de Actiune 

Comunitara 

Colegiul Tehnic „Ion Holban” 

Iași 

Prof. Adriana Baiceanu 

Prof. Consilier Școlar 

Mirela Pintilie 

Biserica ,,Sf. Nectarie 

Taumaturgul”, Iași 

Prisacaru M 

istorie, educatie religioasa, educatie 

muzicala 

Biserica "Sf. Nectarie" Iasi  

Sportiv Clubul sportiv „Preventis  

Sportiv 
Academia Olimpica Romana – 

filiala Iasi 

 

Sportiv Facultatea de EFS  

Comunicare și imagine Radio Iasi  
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VI.9.2 Programele de cooperare şi integrare europeană 

 

In semestrul I al anului şcolar 2017-2018 elevii şi cadrele didactice din liceul nostru au 

derulat următoarele proiecte: 

- Organizarea activitaţilor desfășurate în cadrul proiectului Zilele Erasmus+, 11-12 oct. 2017 

- Daniela Ciubotariu, Alina Elena Munteanu, Alina Stancu 

- Coordonarea proiectului european Erasmus+ KA1 Înnoirea practicilor pedagogice ale 

profesorilor de științumaniste în era digitală - Daniela Ciubotariu 

- Redactarea raportului final al proiectului european Erasmus+ KA1 Înnoirea practicilor 

pedagogice ale profesorilor de științumaniste în era digitală - Daniela Ciubotariu 

- Participare la activitatile  proiectului Erasmus+ KA1 „Înnoirea practicilor pedagogice ale 

profesorilor de științe umaniste în era digitală” - Alina Elena Munteanu, Ciubotariu 

Daniela, Alina Stancu, Amariei-Hondrea Oana 

- Colaborare cu Edmundo Educativa (implicare in programul Edmundo – A World of 

Education) – membrii catedrei 

- Promovarea imaginii scolii (mass-media, reviste scolare, publicatii) - diseminare activitati 

proiect Erasmus+KA1 - Daniela Ciubotariu, Alina Elena Munteanu, Alina Stancu 

-desfășurarea proiectului educațional – Ziua Europeană a Limbilor Străine - 

„Intercomprehensiunea în limbile romanice” – Bucuci A., Mazga D., Marcu A.; 

Elevii au primit informații despre oportunități de studiu în Europa: condiții de 

admitere, proceduri de aplicare și termene limită, costuri și modalități de fianațare  și au 

învățat să își redacteze documentele de candidatură 

Activităţi de informare şi diseminare  

• Participare la consfătuirea coordonatorilor pentru programe şi proiecte europene; 

• Diseminarea informaţiilor primite pe grupul profesorilor responsabili 

• Diseminarea activităților în presa locală și pe internet, inclusiv pe pagina liceului 

(comunicate și articole de presă, pagini web  dedicate proiectelor, emisiuni la radio și 

televiziune). 

 

VI.10 Parteneriat școală - familie 

În cadrul şedinţelor cu părinţii la clasele primare au fost susţinute lectoratele cu 

temele: 

În cadrul şedinţelor cu părinţii au fost susţinute lectorate cu temele: 

• „Programul zilnic al elevilor”;  

• ,,Aspecte metodologice, practice și argumentative privind formarea 

competențelor-cheie la elevii din clasa pregatitoare”; 

• “Îmi ajut copilul să înveţe!”; 

• ,,Împreună pentru corectarea tulburărilor de vorbire”; 

• „Foaia de parcurs a elevului 

• Internetul - între necesitate și abuz 

• Îmi cunosc într-adevăr copilul? 

• Sunt cu adevărat un model pentru copilul meu? 
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•  „Impactul negativ al micului ecran, calculatorului şi telefonului mobil asupra 

dezvoltării personalităţii elevului”; 

• ,,Rezolvarea conflictelor- o necesitate a societății moderne”. 

• Ameliorarea violenţei şcolare 

- Ateliere de lucru – ”Alfabetizarea emoțională – instrument pentru consilierea 

părinților”, prof. Pintilie M.  

 

VI.11 Activități în cadrul arei curriculare Consiliere şi Orientare Școlară 

Elevii au parcurs în cadrul orelor la dirigenție cele cinci module tematice obligatorii: 

• Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

• Comunicare şi abilităţi sociale 

• Managementul informaţiilor şi învăţării 

• Planificarea carierei 

• Dezvoltarea unui stil de viaţă centrat pe calitatea relaţiilor personale, sociale şi ale 

mediului ocupaţional 

Toți diriginții au tinut seama de programa şi de tematica obligatorie. În cadrul orelor de 

Consiliere şi Orientare Școlara au avut loc prelegeri pe diferite teme (antidrog, antifumat, 

protectie civila, violența domestică şi școlară, traficul de ființe umane, cum să mâncăm 

sănătos, BTS, planificarea carierei, cunoașterea şi autocunoașterea, etc); 

De asemenea s-a realizat instruirea elevilor cu privire la riscurile îmbolnavirilor virale şi 

respectarea normelor de igienă pentru  evitarea îmbolnăvirilor, consumul de etnobotanice. 

Cabinetul de asistenţă psihopedagogică (psihopedagog Pintilie Mirela) a testat şi 

consiliat elevii din toate ciclurile căutând să prevină şi să diminueze factorii care duc la 

disconfort psihic, încercând să optimizeze relaţia elev-elev, elev-profesor, copii-părinţi, 

constientizând părinții cu privire la  necesitatea menținerii consecvente  a comunicării cu 

șscoala și a implicării active in viata scolii și a comunitatii locale. 

S-a  organizat un program de consiliere de grup privind „Diminuarea agresivității” pentru 

copiii ce manifestă agresivitate în comportament şi  un program de consiliere de familie 

privind „Dezvoltarea abilităților de comunicare a copiilor”. A fost aplicat un chestionar 

vizand  optimizarea parteneriatului școală –familie. 

 De asemenea, s-au desfăşurat şi activităţi pentru cunoaşterea aptitudinilor şi 

intereselor, pentru o bună orientare şcolară şi profesională a elevilor sau cele ce vizau 

informarea privind cariera, în cadrul comisiei de Consiliere şi Orientare Şcolară: instruirea 

profesorilor diriginiți ai claselor aVIII-a și aXII-a privind METODOLOGIA DE ADMITERE 

IN LICEE ȘI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT în cadrul unor 

activităţi cu temă: Decizia ta conteaza!-consiliere colectiva a claselor aVIII-a si a XII-a, 

Cunoaste-te pe tine insuti!, aplicarea unor teste de aptitudini elevilor de cls.a VIII-a si aXII-a, 

Alegerea filierei și a unității școlare, întâlnire şi dezbatere cu părinții și elevii, aplicarea 

chestionarului privind orientarea școlară, elaborat de CJAPP‚ în vederea fundamentării 

realiste a planului de şcolarizare a instiuției pe baza analizei de nevoi a comunităţii.  

 Elevii aflați în situații de risc (cei care au părinții plecați la munca  în străinatate, cu 

tendințe  spre absenteism școlar,  cu comportamente  indezirabile) au fost monitorizați; au 

participat la consilieri individuale și colective  în vederea  integrării  și adaptării la cerințele 

școlare. 
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VII. FACILITĂŢI ACORDATE  ELEVILOR PRIN SUSŢINERE ŞI 

PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 Burse: 70 total 

• de merit: 46 

• pentru performanță: 1 

• sociale: 2 

• de boală: 2 

• de orfan: 9 

• Bursa  „Bani de liceu” de care au beneficiat 10  elevi 

 Burse pentru elevii din R. Moldova 17 . 

Manuale gratuite: toţi elevii claselor I – XII au primit manuale gratuit. 

„Corn şi lapte” – Aplicarea O.U.G. nr. 96 din 2002 de care au beneficiat  219 de elevi din 

clasele pregătitoare 0 – IV şi 227 elevi din clasele V-VIII. 

 

 

VIII . SERVICII  COMPLEMENTARE 

 

VIII.1. Bibliotecă  

Activităţi realizate: 

 Sarcinile de serviciu au fost îndeplinite conform planului de activitate şi a celor 

prevazute in fişa postului urmărind asigurarea cerinţelor de informare, de lectură şi de studiu 

ale elevilor şi cadrelor didactice, gestionarea şi îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii 

conform normelor metodologice, sprijinirea procesului managerial al şcolii prin acţiuni 

formative, instructiv-educative specifice bibliotecii: 

- planificarea şi organizarea activităţii bibliotecii: redactarea planului de activitate, a situaţiilor 

statistice, actualizarea listelor bibliografice pe nivele de clase  conform cu noile achiziții și 

noile programe școlare  

- recondiţionarea unor publicaţii deteriorate; realizarea de indicatoare noi la raft şi plastifierea 

acestora; 

- procurarea manualelor necesare elevilor şi cadrelor didactice de la depozitul ISJ;  

-prezentarea noii biblioteci a liceului tuturor elevilor; 

- punerea la dispoziţia cadrelor didactice  a programelor şcolare, ghidurilor metodice şi de 

evaluare.  

Biblioteca gestionează fondul de carte existent și baza de date a cititorilor conform 

unui program în care se regăsesc toate operațiunile de împrumut și returnare zilnice, precum și 

cei prezenți la sala de lectură. 
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VIII. 2. Serviciul secretariat 

  

Activităţi realizate: 

Sarcinile de serviciu au fost îndeplinite în conformitate cu  Fişa postului, astfel s-au 

întreprins: 

- Întocmirea situaţiilor statistice la începutul anului şcolar, precum și la sfârșitul semestrului I; 

- Întocmirea fișei de încadrare/vacantare şi anexele aferente; 

- State de plată  salarii,  hotărâri judecătorești, state de plata burse școlare (sociale – boala, 

orfan, merit, studiu, ”Bani de liceu”, elevi  din R.Moldova) 

- Procurarea cataloagelor, a carnetelor de elev, condica de prezenţă pentru personalul didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic; 

- Proiectul planului de şcolarizare învăţământul primar, gimnazial şi liceal; 

- Constituirea dosarelor pentru acordarea burselor şcolare şi pentru acordarea de rechizite 

şcolare 

- procurarea,  completarea, eliberarea de foi matricole şi adeverinţe pentru absolvenții claselor 

a VIII-a/ a XII-a; 

- procurarea, completarea, evidența, și eliberarea actelor de studii (diplome absolvire, 

bacalaureat, competente, atestate); 

- înscrieri simulare examene nationale. 

- Întocmirea tuturor situaţiilor solicitate de către MECTS, ISJ, Primărie, Poliţie, etc 

- înmatricularea elevilor nou veniti conform cererilor de transfer aprobate, rezolvarea 

corespondenței privind mișcarea elevilor 

-elaborarea contractelor de munca, a deciziilor de încadrare și a statului personal de funcții 

-întocmirea statutului personal pe trepte și gradații + EDUSAL, transmiterea la ISJ 

- Intocmirea situațiilor privind numărul de posturi și cheltuielile de  personal- semestrial   

- întocmirea fșsei de încadrare cu personalul didactic (liste+format electronic, formulare 

tipizate, trimitere la ISJ).   

 
III. 3. Serviciul contabilitate 

Activităţi realizate: 

Prin instrumentul economic, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent anului financiar 

2017 – trimestrele III (parţial) şi IV, în care au fost alocate prevederi bugetare din următoarele 

surse de finanţare:  bugetul de stat, bugetul local şi venituri proprii, pentru buna desfăşurare a 

procesului instructiv educativ din semestrul – I, an şcolar 2017 – 2018. 

Pentru această perioadă au fost angajate, lichidate şi ordonanţate cheltuieli de către 

ordonatorul de credite al instituţiei împreună cu consiliul de administrație, iar serviciul 

contabilitate a efectuat plăţile pentru: 

Drepturi de personal aferente salariilor și hotărârilor judecătorești definitive și 

irevocabile  achitate în codițiile legii și în limita prevederilor bugetare aprobate,  personalului 

angajat al unităţii. 

Bursele acordate elevilor din Republica Moldova, bursele sociale, ajutoarele sociale – 

Bani de liceu şi decontarea cheltuielilor cu naveta elevilor în condiţiile legii; 
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Utilităţile consumate atât în clădirile liceului cât şi în sala de sport; 

Bunurile şi serviciile solicitate pentru buna desfăşurare a activităţii; 

Investiții - lucrările de reparatii capitale imprejmuire si achizitii 2 retele calculatoare . 

 

S-au întocmit formele pentru efectuarea încasărilor din chirii și taxă ECDL şi s-au 

efectuat plăţi către Municipiul Iași a cotei de 50% din venituri. 

Împreună cu ordonatorul de credite s-a demarat  procedura de inventariere pentru 

stadiul fizic al lucrărilor de investiții, cât și a patrimoniului instituţiei. 

S-a înaintat către consiliul de administraţie proiectul de buget pentru anul financiar 

2018. 

S-au întocmit și depus situațiile financiare la data de 31 decembrie 2017. 

S-au întocmit lunar monitorizările cheltuielilor de personal, raportările financiare 

lunare,  situaţia furnizorilor neachitaţi cât şi diverse adrese solicitate de D.G.F.P., P.M.I. şi de 

I.S.J. 

 

VIII.4 Inginer de sistem  

 

În afara operaţiilor curente de reparare şi întreţinere a reţelei şcolare de calculatoare din 

dotare  s-a realizat: 

• Asigurarea bunei funcționări a tuturor imprimantelor, copiatoarelor și altor echipamente 

periferice din unitate; 

• Curățarea periodică a calculatoarelor și echipamentelor periferice prin suflarea cu aer 

comprimat; 

• Achiziționarea de echipamente în vederea dotării laboratoarelor de informatică. 

• Realizarea la început de an școlar a ecusoanelor pentru accesul elevilor în unitate, precum 

și realizarea de fotografii pentru carnetul de note; 

• Actualizarea în permanență a conținutului site-ului școlii cu informații utile pentru 

profesori, elevi și părinți; 

• Întreținerea  sistemului video de supraveghere a școlii și a sălii de sport prin asigurarea 

condițiilor optime de funcționare pe termen lung a camerelor video și sistemului de 

înregistrare DVR; 

• Introducerea de informații în sistemul național de informații SIIIR, sistem de actualitate ce 

permite gestionarea în timp real a tuturor resurselor unității (atât materiale cât și umane); 

• Participarea la activități școlare prin realizarea de fotografii și înregistrări video, precum și 

asigurarea sonorizării anumitor evenimente. 

  

VIII.5  Laborant chimie, biologie si fizică  

 

• S-a preocupat în mod constant de valorificarea materialului didactic  în cadrul lecţiilor 

de chimie – fizică şi biologie  realizând împreună cu profesorii din catedră numeroase  

materiale  didactice. 

• Se  ocupa  de aprovizionarea cu substanţe, ustensile și  aparatură  a tuturor 

laboratoarelor, întocmind cu ajutorul cadrelor didactice din catedrele de chimie, fizică 
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şi biologie listele  cu materialele şi reactivii necesari pentru buna funcţionare a  

lucrărilor de laborator. 

• A  urmărit permanent   gestionarea corectă şi eficientă  a bunurilor din dotare a căror 

evidenţă am realizat-o prin inventarierea acestora,. S-a  preocupat de integrarea   

materialelor didactice  în cadrul orelor de fizică – chimie şi biologie. 

• Tine evidenţa în format electronic şi pe fişe de magazie a reactivilor din cadrul 

laboratoarelor. 

• A întocmit  norme specifice de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor pentru 

laboratoarele de fizică, chimie şi biologie 

• S-a   ocupat de multiplicarea şi distribuirea  proceselor verbale  cu instructajul de 

protecţia muncii în cadrul orelor de laborator  la  fizică ,chimie şi biologie  şi la alte 

ore  unde există risc de  accidentare de către elevii liceului(educaţie fizică 

,informatică).  A urmărit  îndeaproape respectarea acestor norme  în cadrul activităţilor 

experimentale. 

• S-a  preocupat permanent de  respectarea legislaţiei şi a normativelor în vigoare.  De 

asemenea,  a  întocmit dosare speciale cu legile şi normativele în vigoare,  completate 

periodic, cu legislaţia modificată  ce conţine şi procesele verbale de prelucrare şi 

informare pe această tematică, fişele individuale de protecţia muncii şi PSI pentru 

întreg personalul din unitate.       

• Utilizeaza  toate produsele software din dotare  în desfăşurarea  orelor de chimie, 

fizică şi biologie: 

                - a utilizat CHEMSKETCH – pentru scrierea formulelor chimice 

                - a utilizat SOFTWIN  - Lecţii interactive de chimie volumul I şi II 

• Tehnoredactează  toate materialele catedrei de fizica – chimie - biologie precum si cele 

folosite  în lucrări de  laborator (fișe experimentale de lucru pentru elevi, teste, orarul 

catedrei, graficul  orelor  îin laboratoare). 

 

IX.  RESURSE MATERIALE 

 

În semestrul I an școlar 2017-2018, s-au achiziționat bunuri de natura obiectelor de 

inventar și de natura mijloacelor fixe necesare bunei desfășurări a procesului instructive-

educativ după cum urmează: 

- Dulapuri cu rafturi-4 bc; 

- Banner +  roll-upuri; 

- Televizor led + suport tv de perete cabinet director; 

- 2 Covoare cabinet director; 

- Parchet + materiale auxiliare montaj cabinet director; 

- Scaun vizitator piele ecologică-8bc; 

- Scaun birou -3 bc; 

- Scaun -50bc; 

- Scaun conferință-10 bc; 

- Draperie, perdele cabinet director; 

- 2 mochete intrare școala; 
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- Fond carte bibliotecă; 

- Materiale de lucru necesare în sala de sport (fileu badminton-2 bc, poarta fotbal-4 bc, 

racheta badminton-10 bc, saltea -6 bc, mingi volei -20 bc, obstacol viteză -6 bc, inele 

fitnes-12 bc); 

- Actualizare proiect reparații capitale gard – servicii de proiectare; 

- Reparații capitale împrejmuire. 

Pentru dotarea corpului nou de școală s-a achiziționat: 

- Sistem de detecție la incendiu; 

- 2 rețele de calculatoare; 

- Multifuncțională; 

- Videoproiectoare + suport de tavan + cabluri de legătură. 

 

Pentru asigurarea desfășurării activității școlare în condiții de igienă și siguranță au fost 

achiziționate materiale de întreținere și curățenie, materiale electrice de întreținere, cartele 

magnetice pentru acces intrare in scoala, au fost achiziționate servicii de: instalare sistem de 

detecție și alarmare la efracție 8 senzori, mentenanță sistem de detecție și alarmare la 

incendiu, reparații dulapuri, reparații curente grupuri sanitare, examinare bacteorologică a 

apei + cheltuieli rețea, execuție montaj ușă foc, reparații scări, reparații tâmplărie termopan 

ferestre, deratizare, revizie sistem supraveghere sistem video, asigurare clădire, intabulare 

clădire corp nou.  

 Pentru asigurarea desfășurării activității din birourile institutiei si la nivelul comisiilor 

de lucru/metodice au fost achizițioante furnituri de birou.  

            Asigurarea pazei și a securității elevilor prin anagajarea unui agent de la firma 

specializată S.C. Moldavian Meridian Security S.R.L. cu acordul și din fondurile Consiliului 

Reprezentativ al Părinților. 

Sursele de finanțare pentru achiziția acestor bunuri au fost: fonduri alocate de la 

bugetul  de stat prin bugetul local, veniturile proprii și contribuția benevola a părinților 

elevilor liceului. 
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