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„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 anul 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 atingerea țintelor strategice
propuse în planul managerial:
ȚINTE STRATEGICE
Ținta strategică 1. Asigurarea condițiilor și resurselor pentru servicii educaționale de
calitate printr-un management activ și eficient al instituției școlare
Obiective specifice:
1.1. Planificarea activităţilor şi organizarea internă a instituţiei şcolare în vederea
asigurării condițiilor optime de funcționare, în conformitate cu actele normative emise de
MEN și ISJ Iași;
1.2. Crearea unui sistem de organizare și gestionare eficientă a documentelor și
informaţilor legate de elevi, personal angajat;
1.3. Personal implicat, motivat în desfăşurarea unei activităţi eficiente şi de calitate;
1.4. Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice
1.5. Asigurarea egalităţii de şanse în educaţie pentru toţi elevii şcolii;
1.6. Constituirea şi gestionarea eficientă a resurselor financiare necesare atingerii
scopurilor şi ţintelor strategice propuse;
1.7. Crearea în şcoală a unui climat de disciplină și de responsabilitate, care conferă
siguranţa fizică și psihică a elevilor;
1.8. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi și părinți;
1.9. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării unui
demers didactic modern și eficient.
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Tinta strategică 2: Creșterea calității și eficienței serviciilor educaționale
Obiective specifice:
2.1. Proiectarea şi realizarea curriculum-ului cu accent pe activități de invățareevaluare centrate pe elev;
2.2. Elaborarea unui Curriculum la Decizia Şcolii care să răspundă nevoilor elevilor și
comunității, caracterizat prin diversitate, flexibilitate și pragmatism;
2.3. Asigurarea unui climat educațional care să favorizeze participarea elevilor și a
profesorilor la programe de pregătire specială, în vederea obținerii performanței școlare la
toate disciplinele de învățământ;
2.4. Aplicarea evaluării școlare ca demers de observare și interpretare a efectelor
învățării, și instrument de orientare pentru deciziile necesare unei bune funcționari a școlii;
2.5. Desfășurarea exemenelor naționale în condiții optime și obținerea de rezultate
bune și foarte bune la examenele naționale;
2.6. Realizarea unui program de activități extrașcolare pentru elevi, pliat pe nevoile
integrării comunitare şi sociale generale.
Ținta strategică 3. Îmbunătățirea imaginii școlii prin comunicarea și colaborarea cu
comunitatea și mass-media
Obiective specifice:
3.1. Implicarea activă a comunităţii locale și a asociației părinților în viaţa şcolii;
3.2. Derularea unor parteneriate şi activităţi cu impact în comunitatea şcolară şi locală;
3.3. Promovarea imaginii şcolii.
Activitatea managerială derulată în anul școlar 2017-2018 a fost orientată spre
asigurarea unui cadru adecvat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, pregătirii lor
temeinică pentru viaţă şi integrarii cu succes în societate.
În alcătuirea prezentului raport am considerat ca utilă şi relevantă o abordare a
realizărilor şcolii grupate pe cele trei domenii care constituie pilonii activităţii manageriale
din unitatea de învățământ: Capacitatea organizaţională, Eficienţa educaţională,
Managementul calităţii.
Prezentul raport a fost întocmit pe baza rapoartelor înaintate de şefii comisiilor
metodice și de lucru, secretar, bibliotecar, laborant, inginer de sistem, profesorul psiholog
consilier şcolar, coordonatorul pentru activităţi educative şcolare şi extraşcolare, comisia
CEAC, administratorul financiar al unităţii de învăţământ.
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DOMENIUL I: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
I.1. Management strategic
Planul de dezvoltare instituţională al şcolii a fost revizuit şi adaptat astfel încât
scopurile, obiectivele şi programele rezultate din politicile şi strategiile europene, naţionale și
regionale să se regăsescă în strategia pe termen lung a instituţiei.
În elaborarea planului managerial al şcolii şi proiectarea activităţilor pe anul şcolar
2017-2018 s-a ţinut cont de prioritățile cuprinse în documentele strategice elaborate la nivel
național, local şi regional, prevederile actelor normative emise de MEN şi ISJ şi s-a urmărit
atingerea ţintelor strategice propuse în planul de dezvoltare instituţională.
Organigrama şcolii oglindește modul în care sunt organizate şi comunică sectoarele
și comisiile din școală. În proiectarea acesteia s-a urmărit constituirea de comisii şi
compartimente care să respecte normativele în vigoare şi să asigure funcţionalitatea şcolii şi
comunicarea şi relaţionarea intra- şi extra- instituţională în toate aspectele a compartimentelor
instituţiei.
Prin consultarea democratică, prin raportarea periodică a activităților derulate în școală
şi prin implicarea activă a întregului personal în viaţa şcolii s-a urmărit

cunoaşterea,

asumarea şi respectarea de către toți angajații a reglementărilor interne, a modului de
organizare şi de luare a deciziilor, de comunicare şi de raportare.
În anul şcolar 2017-2018 au continuat demersurile pentru a asigura o comunicare
şcoală-părinte eficientă, capabilă să furnizeze un feed-back real şi servicii educaţionale
adaptate nevoilor elevilor, părinţilor şi comunităţii, în acest sens funcționează Comisia de
comunicare cu părinții. Acestea s-au concretizat prin:
- desfăşurarea sistematică a şedinţelor cu părinţii;
- încurajarea şi sprijinirea constituirii şi funcţionării Asocaţiei Părinților, Elevilor și
Profesorilor Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași;
- programarea orelor pentru întâlnirile săptămânale dintre diriginţi şi părinţi;
- susținerea periodică a ședințelor cu reprezentanții părinților la nivelul liceului;
- disponibilitatea şi deschiderea conducerii şcolii şi a cadrelor didactice de a răspunde
cerinţelor, observaţiilor şi sugestiilor părinţilor;
- transparență și comunicarea deschisă cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu
reprezentantul părinţilor în CA și cu toți părinții care au avut sugestii și inițiative, sau au
solicitat audiențe și discuții pentru expunerea unor puncte de vedere privitoare la derularea
unor proiecte și la organizarea școlii.
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Toate acestea au permis implicarea activă a părinţilor în luarea deciziilor privind
întreaga viaţă a şcolii.
I.2. Management operaţional
Documentele proiective pe termen scurt şi mediu la nivelul şcolii au fost elaborate
ca rezultat al propunerilor, discuţiilor, şi consultărilor care au avut loc în cadrul şedinţelor
Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, în şedinţe de catedră, comisia CEAC,
comisia pentru consiliere și orientare școlară, Consiliul Consultativ al părinţilor, sectorul
financiar-contabil şi administrativ, astfel încât planurile manageriale și proiectele școlii
reflectă implicarea unui procent ridicat din personalul şcolii în proiectarea strategiilor şi
obiectivelor anului şcolar 2017-2018.
Echipele de lucru şi comisiile din şcoală, sarcinile şi responsabilităţile acestora au
fost reactualizate și stabilite conform organigramei şcolii, și în concordanță cu interesul,
calitățile și capacităţile membrilor instituției. Dezbaterea și reactualizarea Regulamentului
intern şi a unor instrumente şi grafice de lucru au urmărit optimizarea activităţii din întreaga
şcoală.
În vederea eficientizării activităţii din întreaga instituţie au fost revizuite sau elaborate
instrumente interne de lucru: decizii interne, fişe de atribuţii, planuri de măsuri, proceduri, a
fost actualizată baza de date electronică a şcolii.
Beneficiarii serviciilor educaţionale oferite de şcoală au acces la informaţii ce privesc
curriculum-ul naţional, procesul de învăţământ, viaţa şcolară, fie prin comunicare directă, fie
prin intermediul paginii web a şcolii: www.licmcostin.ro.
Activităţile corespunzătoare managementului operaţional desfăşurate la începtul
anului şcolar 2017-2018 au vizat:
• Pregătirea spaţiilor de şcolarizare;
• Procurarea, utilizarea şi completarea corectă a documentelor şcolare şi a actelor de
studii;
• Evidenţa şi arhivarea documentelor şcolare şi a actelor de studii;
• Încadrarea cu personal didactic calificat conform metodologiilor în vigoare;
• Organizarea colectivelor de elevi la clasele pregătitoare, a V-a și a IX-a;
• Numirea profesorilor diriginţi și a profesorilor de învățământ primar;
• Constituirea catedrelor și a comisiilor metodice și de lucru.
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S-a urmărit o bună funcționare a cabinetului de consiliere psihopedagogică şi a
cabinetului logopedic din şcoală. Profesorul logoped a examinat elevii de la învăţământul
primar din şcoală în vederea identificării unor tulburări de limbaj şi a lucrat pe parcursul
anului şcolar cu elevii pentru corectarea problemelor identificate.
S-a pus accent pe consilierea elevilor privind teme de interes precum: provocările
adolescenței, drogurile, părinţi plecaţi la lucru în străinătate, relații interpersonale conflictuale,
prevenirea delincvenței juvenile, etc.
Consilierul psihologic, împreună cu diriginţii a asigurat servicii de consiliere şi de
orientare şcolară şi profesională pentru elevii şcolii.
Serviciile de consiliere oferite s-au desfăşurat la nivel individual şi de grup s-a derulat
Programul de orientare școlară și profesională pentru cls. a VIII-a și a XII-a, au avut loc
discuții și debateri pe diferite teme: ”Rolul auto-cunoașterii în alegerea carierei”, ”Aptitudini
și interese pentru domenii de activitate”, ”Meserie, profesie, carieră”, ”Reţeaua şcolară din
jud. Iași”, ”Monografii profesionale”.
Pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor s-au aplicat chestionare de
opţiuni la clasele a VIII-a. Acelorași elevi, preum și părinților lor li s-au prezentat informații
legate de oferta educațională a liceelor și școlilor profesionale din judeţul Iași şi au fost
consiliaţi în vederea completării fişelor de opţiuni.
S-au aplicat tuturor elevilor de clasa a XII-a baterii de teste aptitudinale şi s-au discutat
oportunităţile în carieră. În cadrul săptămânii ,,Școala altfel”, dar și cu alte ocazii s-au
organizat activități cu foşti absolvenţi, actuali studenţi, care au fost invitaţi să prezinte elevilor
claselor a XI-a și a XII-a, aspecte ale programelor si proiectelor educaționale din facultatea pe
care o urmează.
Înstituţia noastră a facilitat accesul reprezentanților universităților ieșene pentru a
prezenta oferta educaţională, s-au afişat postere de promovare a ofertelor universităţilor şi
informaţii legate de admiterea la facultate, a fost promovat la nivelul școlii și elevii au
participat la Târgul Internațional al Universităților (RIUF) și s-a facilitat participarea elevilor
la Salonul Ofertelor Educaționale - organizatori ISJ, CJRAE, CJAPP, partener- Universitatea
“Al. I. Cuza”Iași desfășurat cu scopul informării elevilor de clasa a VIII-a pentru admiterea la
liceu.
Participare la diverse activități extracurriculare: ”Târgul Internațional de Universități
”– organizat de Univ. Al. I. Cuza”, Iași, ONG –uri Iași, etc. – Octombrie 2017; ”Târgul de
cariere”, eveniment urmat de dezbateri privind pașii în alegerea unei profesii, căutarea unui
loc de muncă, meserii de top etc.- Octombrie 2017; participarea la proiectul ”Avanpremieră
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pentru carieră” organizat de CJRAE Iași; nr. elevi implicați în realizarea filmului: 5 (cl. a X-a
C); cadre diactice implicate: 2; Aprilie 2018.
A fost elaborat planul şcolii pentru prevenirea violenţei, s-au monitorizat cazurile de
violenţă apărute pe parcursul anului, s-a constituit la nivelul şcolii Comisia pentru
prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar
şi promovarea interculturalităţii,, s-a colaborat cu instituţii care au desfăşurat activităţi de
prevenţie a violenţei/consumului de droguri, s-au organizat dezbateri pe diferite teme ”Prevenirea bullying-ului în școală”,”Agresivitatea elevilor în mediul școlar”, ”Mesajul meu
Antidrog”,”Metode de prevenire și combatere a violenței în școală”.
În acelaşi scop s-au desfăşurat activităţi în parteneriat cu Poliţia Locală şi activităţi de
consiliere individuală şi de grup pe problematica violenţei.
Activitatea comisiei de întocmire a orarului a fost sprijinită, îndrumată şi
monitorizată cu multă atenţie urmărindu-se:
• păstrarea continuităţii încadrării profesorilor la clasă;
• respectarea normelor şi recomandărilor de igienă şcolară în distribuirea numărului de
ore şi a disciplinelor pe zile şi ore la toate clasele;
• asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii care învaţă în şcoala noastră.
S-a asigurat sistemul de protecţie şi securitate al elevilor, personalului și instituției prin:
•

angajarea unui agent de pază cu spijinul părinților;

•

colaborarea cu Poliţia Locală pentru asigurarea protecţiei şi securităţii elevilor şi
personalului şi bunurilor şcolii;

•

prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi
elevii şi personalul didactic şi nedidactic;

•

organizarea unor exerciţii şi simulări pentru situaţii de urgenţă;

•

fost depusă la ISU Iași documentația pentru emiterea a autorizației de securitate la

incendiu, cu numărul 520/18/SU-IS din 20.02.2018 pentru construcția ”EXTINDERE
LICEUL MIRON COSTIN – CORP NOU”.
•

este în curs de instalare iluminatul de securitate în corpul nou de clădire și se așteaptă

soluționarea favorabilă pentru obținerea fondurilor de la Primăria Iași pentru rezerva de apă și
stația de pompare aferentă.
Simulările și exercițiile efectuate pe parcursul anului școlar pentru evacuarea elevilor și
personalului școlii în caz de incendiu, i-au ajutat pe aceștia să înțeleagă și să rețină
procedurile care trebuie puse în aplicare în astfel de situații.
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Grafic anual privind antrenamentele practice referitoare
la modul de comportare şi acţiune în cazul producerii unei situaţii de protecţie civilă
Situaţie de protecţie

Schimb

Nr. crt.

Semestrul

civilă

elevi

1

I

Cutremur

2

I

3
4

Data

Ora

I

3.11.2017

1140

Cutremur

II

7.11.2017

1440

II

Incendiu

I

27.05.2018

1140

II

Incendiu

II

30.05.2018

1440

A fost monitorizată permanenţa şi responsabilitatea cu care s-a programat şi efectuat
serviciul pe şcoală, atât de profesori, cât și de elevi (în semestrul I) în sectoarele şcolii pentru
a asigura păstrarea disciplinei şi siguranţei elevilor. S-a aplicat noul regulament școlar din
ianuarie 2018 potrivit căruia elevii nu mai execută serviciul pe școală și s-a instalat sistemul
de sonerie automat pentru a semnaliza începutul și sfârșitul orelor de curs.
Planul de măsuri și cheltuieli de SSM, precum și unele măsuri suplimentare impuse
de necesitatea asigurării unor condiții de muncă corespunzătoare pentru angajații unității au
fost indeplinite. În cursul anului s-a asigurat necesarul de echipament de lucru și de protecție
conform normativului propriu de acordare. S-au asigurat instrucțiuni generale de SSM,
instrucțiuni proprii de SSM specifice lucurilor de muncă și activității prestate, materialele
de instruire necesare pentru efectuare instructajului periodic de către conducătorii locurilor de
muncă.
În cursul anului a fost efectuat controlul medical periodic (medicina muncii și
examenul pshiologic) pentru toţi salariaţii din unitate în valoare de 2070 RON. Nu s-au
semnalat persoane inapte de muncă. Noii angajaţi au efectuat controlul medical şi li s-a
eliberat fişa de aptitudini în vederea angajării .
Preocupările şcolii pentru sănătatea elevilor şi anagajaţilor şi prevenirea îmbolnăvirii
acestora s-a concretizat prin sprijinul acordat prin asigurarea de materiale, consumabile
cabinetului medical şcolar pentru desfăşurarea în bune condiţii şi conform programului
serviciilor de medicină generală şi a celor stomatologice destinate elevilor.
O componentă importantă a managementului operaţional a fost asigurarea condiţiilor
pentru optimizarea calităţii învăţării prin eforturi susţinute orientate spre creşterea nivelului
de dotare și de securitate al şcolii. În cadrul acestor preocupări se înscriu:
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• lucrări de igienizare și reabilitare a unor spații școlare: săli de clasă, cabinete și
laboratoare;
• amenajarea, dotarea cu mobilier nou a unor săli de clasă, cabinete şi laboratoare, cât
și a corpului nou de școală;
• inginerul de sistem a asigurat buna funcționare a tuturor echipamentelor informatice
din unitate;
• gestionarea corectă şi eficientă a bunurilor de către laborant, întocmind cu ajutorul
cadrelor didactice din catedrele de chimie, fizică şi biologie listele cu materialele şi reactivii
necesari pentru buna funcţionare a lucrărilor de laborator;
• dotarea cu mijloace de învățământ și auxiliare curriculare necesare unui demers
didactic modern și eficient;
• dezvoltarea fondului de carte al bibliotecii prin achiziţionarea de cărţi și publicații cu
fonduri provenite din sponsorizări.
Biblioteca Liceului Teoretic ”Miron Costin” Iași organizează și pune la dispoziția
elevilor și cadrelor didactice servicii de informare și documentare prin îmbunătățirea continuă
a materialelor și volumelor de bibliotecă. Pentru achiziționarea de volume au fost consultate
cadrele didactice de la diferite catedre pentru a putea gestiona eficient resursele materiale,
financiare și informaționale.
În biblioteca şcolii elevii de la clasele primare, gimnaziale și de liceu pot găsi
materiale pentru referate, sinteze, auxiliare, grupe de performanţă, etc. Aceştia pot beneficia
de enciclopedii valoroase pe care le pot consulta în sala de lectură.
In acest an școlar biblioteca și-a îmbunătățit fondul de carte prin achiziții și donații cu
un număr de 332 cărți. Acestea au fost prelucrate conform normelor de biblioteconomie.
Fondul de carte existent în acest moment în bibliotecă este de 16364 având 7858 titluri.
Numărul utilizatorilor activi ai bibliotecii a fost de 758, aceștia împrumutând 7338
cărți.
În aprilie 2018 Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, Universitatea de Arte „George
Enescu” din Iași și Liceul Teoretic „Miron Costin”, au organizat activitatea „Portativul
folclorului românesc”.
În anul şcolar 2017-2018 mediul şcolar a fost funcţional, iar îmbunătăţirile au
constat în: efectuarea de lucrări de reparații curente ce au constat în lucrări de reamenajare și
reabilitare, reparații și finalizarea corpului nou.
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I.3. Managementul personalului
Activitățile privind managementul personalului au vizat:
• încheierea de contracte individuale cu personalul angajat;
• stabilirea de sarcini concrete pentru toate categoriile de personal, în concordanţă cu
capacităţile şi interesele acestora şi conform nevoilor de funcţionare şi dezvoltare a instituţiei
noastre. Aceste sarcini au fost elaborate şi sunt cuprinse în fişa postului fiecărui angajat;
• realizarea proiectul planului de încadrare cu personalul necesar pentru desfăşurarea
unei activităţi de calitate, statul de funcţii, alte situaţii cerute de MEN, ISJ.
Încadrarea personalului didactic a fost făcută după repartizarea din septembrie 2017,
efectuată de MEN și în urma repartizării suplinitorilor pe posturi, efectuată de ISJ, având în
vedere rezultatele concursului din iulie 2017. Repartizarea orelor pe profesori s-a făcut în
cadrul comisiilor metodice, respectând metodologia de încadrare a personalului didactic.
În urma parcurgerii acestor etape la începutul anului școlar 2017-2018, încadrarea
cu personal didactic s-a realizat astfel (comparativ cu anii școlari precedenți):

Anul
școlar

Categoria de personal
Titulari

Suplinitori

Plata

Calificați Necalificați

cu ora

Cumul

Detașați

Total

2014-2015

48

3

-

-

-

5

56

2015-2016

47

5

-

1

-

3

56

2016-2017

49

3

-

-

-

2

54

2017-2018

47

5

-

-

-

2

54

Situaţia încadrării cu cadre didactice pune în evidenţă preocuparea permanentă de a
pune la dispoziţia elevilor un corp profesoral stabil, cu un înalt nivel de pregătire şi de
implicare în viaţa şcolii.
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Categoria de personal didactic
50
40
30
20
10
0

20142015

20152016

20162017

20172018

titulari

48

47

49

47

supl. Calificați

3

5

3

5

plata cu ora

0

1

0

0

detașați

5

3

2

2

Profesorii diriginți și învățători
În învățământul primar au existat un număr de 7 colective, în învățământul gimnazial 8
colective, iar în învățământul liceal un număr de 20 colective.

Profesori
diriginți/învățători
Învățători
Prof dirig. titulari
Profesori diriginți
detașați

Total

Profesori diriginți
suplinitori

-

7
28
-

gradul
didactic I
7
28

Gradul didactic
II
-

-

-

0

0

Definitivat Debutanți
1
-

-

-

-

Profesori cu gradul didactic I
2017-2018
7

28

Învățători

Profesori diriginți titulari

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI

Profesori diriginți detașați

Profesori diriginți suplinitori

Page 12

Constatări și aprecieri:
➢ Numărul cadrelor didactice a rămas același ca în anul școlar 2016- 2017.
➢ Colectivul didactic stabil a contribuit la derularea unui proces instructiv-educativ eficient
prin asigurarea continuității managementului la clasă și atingerea obiectivelor proiectate.
➢ La sfârșitul anului școlar 2017-2018 au obținut calificativul Foarte bine un număr de 52
de cadre didatice, cu punctaje cuprinse între 80 și 96 de puncte.
➢ În urma participării cadrelor didactice la Concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit sesiunea 2018 au fost acordate un număr de 5 gradații de merit.
Personalul didactic auxiliar și nedidactic a asigurat buna desfășurare a procesului
instructiv-educativ din unitatea noastră, precum și o bună comunicare cu elevii, părinții și
reprezentanții comunității.
Normele de la personalul didactic auxiliar și nedidactic (20 norme) au fost distribuite
astfel:
Secretar

Admin.

Laborant

Bibliotecar

financiar

2

2

1

1

Inginer

Administrator

Muncitori

Personal

Paz-

sistem

de patrimoniu

întreținere

îngrijire

nici

1

1

2

6

4

Dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice
O precupare permanentă ce se înscrie în sfera managementului personalului este legată de
sprijinirea cadrelor didactice în dezvoltarea profesională şi personală.
Au fost identificate ca priorități ale instituției noastre de învățământ privind dezvoltarea
profesională a personalului didactic:
• Participarea cadrelor didactice la proiecte de dezvoltare sau de cercetare ştiinţifică şi
metodică;
• Introducerea noutăţilor ştiinţifice şi metodice în procesul de învăţământ;
• Încurajarea inovării didactice;
•Participarea la programe de formare continuă în managementul financiar și educaţional;
• Promovarea unui management educațional eficient;
• Participarea personalului didactic auxiliar la cursuri de pregătire și perfecționare.
Recomandările privind formele de dezvoltare profesională au cuprins:
• Activități metodico-științifice și psihopedagogice realizate la nivelul comisiilor metodice;
• Activități metodico-științifice și psihopedagogice la cercurile pedagogice;
LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI
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• Elaborarea și prezentarea de referate pe teme de specialitate și/sau psihopedagogice;
• Cursuri de formare acreditate sau avizate;
• Cursuri de pregătire și perfecționare pentru personalul de conducere;
• Cursuri specifice de pregătire și perfecționare pentru personalul didactic auxiliar;
• Simpozioane sau conferințe la nivel județean, național și internațional;
• Stagii de informare științifică de specialitate și în domeniul științelor educației;
• Cursuri organizate de instituții de învățământ superior, societăți științifice sau alte
organizații profesionale ale personalului didactic;
• Mese rotunde, dezbateri;
• Parteneriate educaționale pe probleme de specialitate și/ sau psihopedagogice;
• Vizite de studiu la instituții culturale, biblioteci, muzee;
• Ateliere teoretice și practice (pictură, muzică, fotografie, teatru, IT, jocuri interculturale,
jocuri de cooperare);
• Activități practice cu rol demonstrativ sau aplicativ;
• Discuții în cadrul catedrelor, a comisiilor metodice, a comisiilor de lucru, a grupurilor de
lucru, despre probleme de actualitate.
Astfel, în cursul anului şcolar 2017-2018, un număr însemnat de cadre didactice au
urmat programe de dezvoltare profesională şi personală:
▪ Popovici Mădălina a susținut cele 2 inspecții pentru susținerea examenului de
definitivat și a promovat examenul de Definitivat cu nota 10;
▪ Dumitru Ana Maria – susținerea inspecției speciale și obținerea gradului didactic II;
▪ Burlacu Mirela - IC 1 - gradul I.

Participarea la cursurile de formare
Dintre cursurile de formare la care au participat cadrele didactice din instituţia noastră,
amintim:
➢ obţinerea titlulului 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 – Bizim Săndica;
➢ Dialog social și leadership în educație- FSLI Iași – Galeș Violeta, Mazga Diana,
Grigore Adrian, Alina Elena Munteanu, Alina Stancu, Oana Amariei-Hondrea, Bizim
Săndica, Agache Luminița, Isai Elena, Antici Adina, Burlacu Mirela, Machiu Ana,
Agheorghiesei Tatiana, Scutaru Alina, Antal Irina, Hadarag Marnela, Grădinaru
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Constantin, Petroșanu Constantin, Podaru Lucian, Preda Iuliana, Stanciu Adriana,
Dăscălescu Anca-Denisa, Dumitrașcu Maria Monica, Grivincă Oana Cristina, Vizitiu
Cătălina, Medrihan Claudia Maria, Țară Loredana;
➢ Strategii didactice de predare-învățare-evaluare – Bucuci Anca;
➢ Profesorul metodist, roluri și competențe în analiza și evaluarea inspecției de
specialitate – Mazga Diana, Machiu Ana, Dumitrașcu Monica;
➢ Management educațional participativ – Dorofte Dan, Dumitru Ana Maria, Machiu
Ana;
➢ Centrarea jocului didactic pe competențe curriculare. Strategii

de prevenire și

combatere a comportamentelor de risc în rândul elevilor – Dumitru Ana Maria,
Agache Luminița, Vacariu Claudia;
➢ Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la
examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea
posturilor/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în unitățile de învățământ
preuniversitar” - Târzianu Larisa, Honceriu Geanina, Isai Elena;
➢ curs de mentor pentru practica pedagogică, ianuarie 2018, Fundaţia EuroEd Iaşi –
Târzianu Larisa;
➢ “Informatică și TIC, clasa a V-a” - Porof Ioan;
➢ cursuri de instruire online organizate de “Cisco Academy”, “Microsoft”, “Linux
Professional Institute” în parteneriat cu MEN – Porof Ioan;
➢ Management educațional european, decembrie 2017, Chișinau, R Moldova – Antal
Irina;
➢ Implementarea TIC în programe educaționale inovative de prevenire a abandonului
școlar – Panaite Elena Valerica;
➢ Elemente de comunicare – Prisacaru Mihaela.
Participarea profesorilor la cursuri de formare le-a oferit posibilitatatea de a-şi
îmbunătăţi capacitatea de comunicare, de a-şi dezvolta şi aplica abilităţile de utilizare a
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, de a adopta în munca la clasă metodele moderne
centrate pe elev, gândirea critică, transdisciplinaritatea.
A fost încurajată participarea cadrelor didactice la conferinţe, simpozioane şi sesiuni
de comunicări ştiinţifice:
• Webinar-ul “Developing Learner Independence in Young Learners”, National
Geographic Learning & Fischer webinar series (12 octombrie 2017) - Alina Stancu;
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• Webinarul “A Thematic approach to language learning” , National Geographic
Learning & Fischer webinar series (26 oct 2017) - Alina Stancu;
• Participare la webinarele din seria National Geographic Learning and Fischer: “Giving
Students a Voice. Critical Thinking in English Classes” (18 aprilie 2018) – Alina
Stancu;
• Participarea la Conferinta internationala organizata de Active learning Training
Center- Uniscan, la Sinaia (27-29 aprilie 2018), cu tema “Re-Imagining English
Language Teaching: Involve,Evolve, Inspire” (16 ore) – Alina Stancu;
• Conferinta regionala a MATE din septembrie 2017 cu tema “ The Importance and the
benefits of speaking and communication skills” (6 ore) - Alina Stancu, Daniela
Ciubotariu;
• ”Academia de Service Learning”, curs organizat de Fundația Noi Orizonturi împreună
cu Lidl, 7-8.10.2017;
• Dezbatere organizată de ISJ Iași pe marginea planurilor cadru pentru înv. liceal. filiera
teoretică- ianuarie 2018, la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu „ Iași –
Condrea Adriana, Galeș Violeta;
• Simpozionul Internaţional “IA ŞI green bag creează şi responsabilizează pentru
ECOoo-ul naturii”

- Antal Irina;

• Workshop proiect Erasmus +, organizat de Facultatea de textile, cu tema ,,Matrix of
knowledge for innovation and competitiveness in textile enterprises,, - Antal Irina;
• activitatea de formare ,,Terapia prin teatru în mediul educațional,, la Casa Corpului
Didactic ”Spiru Haret” din Iași – Prisacaru Mihaela;
• Simpozionul regional Provocări educaţionale ale şcolii contemporane – mai 2018,
Hadarag Marnela;
• aplicația practică a profesorilor de geografie - Ucraina – mai 2018, organizată de
S.G.R. filiala Iași – Hadarag Marnela;
• Seminarul de educație juridică organizat de Centrul Regional Iași din cadrul Agenției
Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Hadarag Marnela, Ivașcu Vica;
• Conferinţă cu tema “Suferinţa- binecuvântare sau încercare”- pr.arhim. Nicodim Petre
– Prisacaru Mihaela;
• Sesiunea de Comunicări ştiinţifice ale profesorilor de ştiinţe socio- umane, lucrarea
“Dezbaterea academică şi valenţele ei paidetice” – Stanciu Adriana;
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• ,,Mentalitate Deschisă în educație,, martie 2018, Instititul Arbinger, București –
Dăscălescu Anca;
• Conferința Superteach, Iași, 27 ianuarie 2018,

Universitatea „Al. I. Cuza” Iași,

wokshop-ul Noua pedagogie a minții și a inimii - Dăscălescu Anca, Dumitrașcu
Monica, Vizitiu Cătălina, Țară Loredana, Dorofte Dan;
• Conferința Superteach, Iași, 27 ianuarie 2018,

Universitatea „Al. I. Cuza” Iași,

wokshop-ul Creierul și inteligența emoțională - Grivincă Oana;
• Simpozionul interjudețean Brâncuș – spirit și creație, Liceul Tehnologic ,,Petru Poni”
Iași – Grivincă Oana;
• Seminar Erasmus –diseminare “From the forest to the sea”, iunie 2018 - Vizitiu
Cătălina;
• Seminariile “Centenarul – orizont de mostenire si perspective pentru tineri”,
Asociatia EuroDEMOS, dec. 2017 - Alina Elena Munteanu;
• Seminarul ”Oxford Day” la L.T. de Informatica ,,Grigore Moisil” (17 aprilie 2018) –
membrii catedrei de engleză;
• participare la activitățile desfășurate în cadrul seminarului de Didactica Matematicii
organizat la Facultatea de Matematică- Universitatea Al. I. Cuza Iași – Popovici
Mădălina.

Articole, Publicaţii
• Cartea campionolor literari. Modele de teste de limba și literatura română pentru
admiterea in clasa a V-a, Ed. PIM, Iași, 2018, autori Anca-Denisa Dăscălescu, Maria
Monica Dumitrașcu, Oana Cristina Grivincă, Claudia Maria Medrihan, Cătălina
Vizitiu;
• ”Accelerarea stocastică. Efectul GUN”, volum publicat la Editura PIM, Iași 2017,
ISBN 978-606-13-4114-6 – Antici Adina;
• ”Mișcarea corpurilor sub acțiunea greutății” lucrare publicată în volumul Colocviului
Internaţional de Fizică „EVRIKA! – CYGNUS”, Comarnic, 1-3 septembrie 2017 –
Antici Adina;
• publicarea de probleme în revista „Delta” - nr.54/ 2017, 55 si 56/2018 editura Radical
(Craiova) ISSN – Machiu Ana;
• coordonarea publicaţiilor elevilor: publicarea de articole de specialitate, trimiterea de
rezolvări de probleme la revista „Delta” - nr.54/ 2017, 55,56/2018 editura Radical
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(Craiova) ISSN ; trimiterea de rezolvări de probleme la Revista de Fizică și Chimie –
nr.7,8,9/2017 – Machiu Ana, Antici Adina;
• în colaborare cu membri ai Comisiei învăţătorilor, elaborarea broşurii ,,Copilul-un
bulgăre de creativitate,, - Honceriu Geanina, Târzianu Larisa;
• „Chipul mamei în literatură”, în cadrul proiectului educațional județean „Împreună
învingem distanțele”, Osoi, Comarna, mai-2018 - Agache Luminița;
• culegerea de jocuri ,,Strategii didactice din sfera ludicului” ,Editura Spiru
Haret,2018/ISBN 978-973-579-259-6, articolul cu titlul „Întrecerea figurilor de stil” Agache Luminița;
• coordonarea publicaţiilor elevilor:
Biruit-au gândul.... - Isai Lăcrămioara, Agache Luminița;
Eco-rev (premiul II la Concursul județean de profil) – Hadarag Marnela, Stanciu Adriana;
Despre natură (premiul III la Concursul județean de profil) – Prisacaru Pansela,
Agheorghiesei Tatiana.
Activități metodice
În sfera preocupărilor privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, se înscriu
activități precum:
• organizarea de dezbateri și activități metodice la nivelul catedrelor și comisiilor din școală
din şcoală;
• organizarea în unitatea noastră de învățământ a unor activităţi la nivelul cercurilor metodice
zonale sau judeţene;
• participarea cadrelor didactice la cercurile pedagogice.
Dintre activităţile derulate cu scopul încurajării și susținerii eforturilor cadrelor
didactice pentru dezvoltarea profesională şi personală amintim activităţile metodice
organizate la nivel judeţean, în școală, cu teme susţinute de cadre didactice din şcoala
noastră sau din alte unități de învățământ la diverse discipline:
• Cercul metodic nr. 6 al profesorilor de chimie - Liceul Teoretic ”Miron Costin” –
Mai 2018 - Lecție demonstrativă ”Calcule chimice pe baza reacțiilor chimicerezolvări de exerciții și probleme” și referat „Aplicații interdisciplinare în evaluarea
continuă la disciplina chimie”;

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI

Page 18

• noiembrie 2017 - cercul metodic cu tema ”Strategii de organizare a demersurilor
didactice din perspectiva noului curriculum" organizat la Liceul Teoretic ”M. Costin”
la care au participat toți profesorii de istorie din județul Iași - Panaite Elena-Valerica;
• organizarea Cercului metodic al profesorilor coordonatori ai Comisiei pentru
prevenirea şi eliminarea violenţei în şcoală (feb. 2018) – Stanciu Adriana;
• 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: 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) 2: Modele de proiectare și de realizare a demersului
didactic diferențiat. Modele de planuri remediale;
• organizarea cercului metodic al profesorilor de limba franceză cu tema Aplicarea
noului curriculum la clasa a V-a. Analize. Soluții didactice, desfășurat la Liceul
Teoretic „Miron Costin” (activitate demonstrativă) - Bucuci Anca, Mazga Diana;
• organizarea și susținerea lecției deschise la cercul metodic al profesorilor de educație
fizică și sport - sem II. – Ivașcu Vica, Dorofte Dan.
Participarea/coordonarea la/de activități și cercuri metodice organizate în alte
școli:
• Coordonarea cercurilor metodice – Dobre Viorica, Panaite Elena-Valerica, Marcu
Angela , Bucuci Anca, Avasâlcei Neculai;
• Cercul metodic al profesorilor de religie: Școala Gimnazială ”Ştefan Bârsănescu”
noiembrie 2017 – prof. M. Prisacaru a susţinut referatul “Manifestările vizuale ale
limbajului religios, adaptate conţinuturilor didactice actuale”;
• Prof. Popovici M. A participat la activitățile susținute în cadrul cercului metodic
adresat debutanților: în sem. I la Colegiul Național „Garabet Ibraileanu”, Iași, 24
noiembrie 2017 „Strategii de pregătire a Examenului National pentru Definitivare in
Invatamant” și în sem. II la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași,
25 aprilie 2018 „Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele
naționale la matematică”;
• dezbateri și intervenții metodice pe temele: Pregătirea elevilor inter și transdisciplinar
cu scopul ameliorării rezultatelor obținute de aceștia la examenele naționale”
„Exemple de bună practică ale pregătirii elevilor pentru susținerea examenelor
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școlare în anul școlar 2017 – 2018 (ENVIII, Bacalaureat, EN VI)” – Popovici
Mădălina;
• participarea la cercul metodic de la Colegiul Național „Costachi Negruzzi” Iași și
prezentarea referatului cu tema “Compoziția decorativă în arta românească” Grigore Adrian.

Din colectivul de cadre didactice fac parte profesori care au calitatea de:
▪ formatori în cadrul unor cursuri și sesiuni de formare;
▪ îndrumători de practică pedagogică;
▪ membri în comisii județene și naționale:
▪ membri în Consiliul consultativ al disciplinelor;
▪ profesori mentori și metodiști;
▪ membri/evaluatori la olimpiade și concursuri locale/județene/naționale;
▪ membri în comisii atestat;
▪ membri/evaluatori în Comisii de organizare a examenului de Evaluare Naţională şi
Bacalaureat și a simulărilor acestor examene;
▪ membri/evaluatori în Comisia de Bacalaureat, de evaluare a competenţelor lingvistice şi
digitale;
▪ popunători de subiecte pentru concursuri și olimpiade.
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DOMENIUL II. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
II. 1. Oferta educaţională
S-a urmărit ca oferta educaţională a şcolii să fie adecvată contextului socio-economic
şi cultural în care îşi desfăşoară activitatea instituţia noastră, iar elaborarea acesteia s-a făcut
pe baza discuţiilor şi chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor, a discuţiilor cu reprezentanţi
ai comunităţii locale, astfel încât oferta curriculară a şcolii să răspundă nevoilor de educaţie
ale elevilor şi cererii şi ofertei de pe piaţa muncii.
De asemenea a constituit o prioritate asigurarea resurselor umane şi materiale potrivite
susţinerii ofertei educaţionale a şcolii noastre;
➢ Număr de clase Pregătitoare: 2
➢ Număr de clase a V-a: 2
➢ Număr de clase a IX-a: 5 (2 clase profil Uman – 1- Filologie și 1 Științe sociale, 3
profil Real - 2- Ştiințele naturii și 1 - Matematică-informatică).
Constituirea colectivelor de elevi pentru clasele pregătitoare, a V-a și a IX–a s-a făcut
respectând Legea Învățământului, planul de școlarizare și regulamentul de organizare și
funcționare a învățământului preuniversitar. Colectivele claselor a V-a și a IX-a au fost
constituite conform rezultatelor la concursul ”Materom” si cuprinderea elevilor din clasele a
IV-a , respectiv repartizarea computerizată.
Structura populației școlare, în septembrie 2017, comparativ cu septembrie 2014,
2015 și 2016:
Anul școlar

Învățământ

Învățământ

Învățământ

primar

gimnazial

liceal

clase/nr. elevi

clase/nr. elevi

clase/nr. elevi

2014 -2015

7/192

8/210

21/607

36/1009

2015 - 2016

7/182

8/216

20/545

35/943

2016-2017

7/195

8/224

20/577

35/996

2017-2018

7/219

8/227

20/591

35/1037
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Structura populației școlare, în septembrie 2017
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Mișcarea elevilor în anul școlar 2017-2018 s-a realizat astfel:
Transferați:( 26 elevi plecați și 26 elevi veniți)
Retrași: - 1 elev: SCURTU ALESIA-MARIA – pregătitoare B
Plecați în străinătate: SDROBIȘ CĂLINA – a VI-a A

Mișcarea elevilor în anul școlar 2017-2018:
Nr.
crt.

Nr. elevi

PRIMAR

GIMNAZIAL

LICEAL

TOTAL
ELEVI

1

Înscriși

219

227

591

1037

(septembrie 2017)
2

Plecați

6

3

17

26

3

Veniți

2

2

22

26

4

Exmatriculați

-

-

-

-

5

Retrași

1

-

-

1

6

Rămași în iunie 2018

214

226

596

1036
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Oferta educaţională a şcolii cuprinde la capitolul Curriculum la decizia şcolii un număr
mare de cursuri opţionale, destinate claselor de la învăţământul primar, gimnazial şi liceal,
acoperind toate ariile curriculare, așa cum se poate vedea în tabelul de mai jos:

Aria curriculară

Disciplina

Denumire CDȘ

Clasa

LIMBĂ ȘI
COMUNICARE

ROMÂNĂ

Concepte operaţionale în
textul literar şi nonliterar
Dinamica limbii române
actuale
Short Plays and Sketches
Developing receptive skills
Developing Writing Skills
for FCE
Developing Writing Skills
for CAE
Matematica de la teorie la
practică
Teoria grafurilor și elemente
de combinatorică
Teoria extremelor
Istoria matematicii
Educație pentru sănătate
Aprofundare
Chimia mediului calitatii
vietii
Istoria recentă a românilor
Românii in lumea
contemporană
Aprofundare
Hazarde
naturale
și
antropogene
Geografie aplicată
Aprofundare
Dezbatere,
oratorie
şi
retorică
Psihologia adolescenților
Psihologia vârstelor
“Prietenul meu
calculatorul”
Istoria arhitecturii

XII

ENGLEZĂ

MATEMATICĂ
ȘI
ȘTIINȚE

MATEMETICĂ

BIOLOGIE
CHIMIE

OM ȘI
SOCIETATE

ISTORIE

GEOGRAFIE

SOCIOUMANE

ARTE,
TIC
EDUCAȚIE
FIZICĂ
ȘI Arte vizuale
SPORT
ȘI
TEHNOLOGII
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XI
V
VI-VIII
IX-X
X-XII
VIII B
XD
XI D
XII C, D,
IX – XII REAL
XI - XII
XI B
XII A, B
XI A
XII A
XI A, B
XI B
XII A, B
IX B
XC
XB
a VI-a A, B, a VII-a
A, B, a VIII-a A, B
XII B
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În dorinţa asigurării unei educaţii moderne, plurivalente pentru elevii noştri, școala a
încheiat o serie de parteneriate cu diverse instituţii pentru susţinerea şi derularea unor
proiecte. Acestea au dus la formare unei imagini favorabile a instituţiei noastre şi au
demonstrat deschiderea şcolii spre comunitate.
Educarea elevilor pentru o viaţă sănătoasă, pentru evitarea consumului de droguri şi a
violenţei, pentru o implicare mai activă a elevilor în viaţa comunităţii, pentru cultivarea
voluntariatului, generozităţii, compasiunii, etc. s-a realizat printr-o serie de parteneriate cu
instituţii, asociaţii, ONG-uri.
Amintim în acest sens implicarea instituţiei noastre în parteneriate care au permis
derularea unor proiecte educaționale, activități școlare și extrașcolare:
✓ Primăria Municipiului Iaşi
✓ ECDL România
✓ Junior Acchievement
✓ Edmundo Educativa, British Council Iași
✓ Fundația EuroEd
✓ Organizația “Salvați copiii”, Fundația ,,Star of Hope,, România, Asociaţia ,,Pro
Vita” Iaşi, Asociația „Mai bineˮ, Fundația Noi Orizonturi
✓ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
✓ Centrul Antidrog Iași
✓ IPJ Iași-departamentul poliției de proximitate
✓ Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași
✓ Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
✓ Palatul Copiilor Iaşi;
✓ Academia Română, filiala Iași
✓ Muzeul Literaturii Române Iaşi;
✓ Biblioteca “Gheorghe Asachi” Iaşi
✓ Asociația cultural științifică V.Pogor “ Iași
✓ Federatia Romana de Scrabble
✓ Editura Taida; Grupul Editorial Art; Grupul editorial Corint
✓ Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iași – în cadrul SNAC;
✓ Asociația A.T.O.R. a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Asociațiile ,,Familia
Tradițională” și ,,Doxologia”
✓ Căminul de bătrâni “Sf. Impăraţi Constantin şi Elena”, Iaşi, Spitalul Sf. Maria Iași
✓ Clubul sportiv „Preventis”; Academia Olimpica Romana – filiala Iași,
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✓ UMF Iasi, Facultatea de EFS, Facultatea de Fizică, Facultatea de Matematică,
Facultatea de Chimie
✓ Institutul de Chimie Macromoleculară”P.Poni” Iaşi
✓ Agenția de Protecția Mediului Iași, Grădina Botanică Iași, Salubris Iași, SC
Investment SRL Iași
✓ Numeroase şcoli şi grădiniţe din județ și din ţară (din Bucureşti, Vrancea, Neamţ,
Bacău, Mureş, Timiş, Galaţi, etc.) în cadrul proiectelor și activităților școlare și
extrașcolare la care au participat elevii și cadrele didactice.

II. 2. Curriculum
Activitatea didactică la Liceul Teoretic “Miron Costin” Iași este centrată pe eficienţă,
calitate şi formarea de competenţe, iar în acest scop cadrele didactice au fost încurajate să
aplice în demersul didactic metodele moderne de predare şi evaluare, softurile
educaţionale, auxiliarele curriculare.
Cadrele didactice din toate comisiile metodice au desfășurat activități destinate
optimizării demersului didactic:
➢ Ziua Europeană a Limbilor Străine - Intercomprehensiunea în limbile romanice-jocuri
didactice ;
➢ Biblioteca vie cu tema Voluntariatul, rolul și importanța acestuia în dezvoltarea
tinerilor;
➢ Work-shop-uri in cadrul proiectului Edujust (întâlniri cu studenți și practicieni în
drept);
➢ De la Roma la Lisabona, concurs de eseuri ;
➢ Participarea elevilor la activitățile Clubului de Scrabble;
➢ Atelierul de proiecte de echipa “Exploring Shakespeare” ;
➢ Participarea elevilor la activităţile FILIT 2017;
➢ Implicarea elevilor în realizarea revistelor școlare;
➢ Clubul de dezbateri academice 3D. Dezbatem. Demonstrăm. Descoperim,
➢ Activitățile cluburilor de lectură;
➢ Activități interdisciplinare în cadrul proiectelor Cooltură prin lectură, Copilul-un
bulgăre de creativitate, Programul Eco-școala etc.;
➢ ”Noaptea Cercetătorilor” – eveniment, constând în prezentarea unor experimente
inedite și organizarea de conferinte despre misterele neelucidate ale fizicii;
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➢ Activităţi cu suport multimedia pentru cursurile opţionale, proiecte, schimburi de
experință, dezbateri și prezentări;
➢ Pachete de lucru cu fişe; folosirea de publicații actuale, portofoliul elevului, fişe de
lucru cu activităţi pe suport multimedia;
➢ Intocmirea programelor pentru cursurile opționale;
➢ Antrenamente cu elevii în vederea participării la competițiile școlare.
Susținerea elevilor și a părinților în vederea procurării de pachete de materiale recente
pentru desfășurarea activităţii didactice - caiete de activităţi pentru elevii claselor primare și
de gimnaziu, culegeri de exerciţii și probleme pentru elevii claselor V - VIII și IX- XII în
vederea pregătirii examenului de evaluare națională și a examenului de bacalaureat.
Se poate afirma că participarea la cursurile de formare și dezvoltare profesională,
activitatea în cadrul cercurilor metodico-ştiinţifice, mentoratul cadrelor didactice debutante au
avut un impact pozitiv asupra asupra calităţii activităţilor de predare-învăţare şi educative.
S-au asigurat condiţiile necesare pentru dezvoltarea elevilor în funcţie de
particularităţile lor individuale prin susținerea acestora de a participa la activități destinate
acestui scop:
• participarea la cursurile Centrului de Excelență a unui număr de 39 elevi în anul
școlar 2017-2018 la matematică, biologie, istorie, geografie;
• pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri și la olimpiade şcolare (toate
catedrele);
• instituirea unor programe remediale pentru elevii care au înregistrat ramâneri în urmă
la anumite discipline;
• încurajarea participării elevilor la sesiuni de comunicări științifice, ateliere de lucru,
dezbateri în cadrul unor cluburi și cercuri tematice;
• organizarea unor activităţi de consiliere psihologică pentru elevi şi părinţi;
• ateliere de cultură și civilizație cu scop caritabil;
• activităţi de voluntariat - Let’s do it, România!, SNAC, IMPACT.
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S-a urmărit ca evaluarea elevilor sa fie obiectivă, transparentă şi constructivă (prin
precizarea criteriilor şi baremelor de notare), iar ritmul notării să respecte criteriile şi cerinţele
evaluării continue. În acest scop activează în fiecare an Comisia pentru monitorizarea
frecvenței elevilor și a notării ritmice.
Pentru anul școlar 2017-2018 membrii comisiei au reușit să colaboreze mult mai
strâns cu profesorii și învățătorii din cadrul instituției, pentru o mai transparentă și eficientă
monitorizare a frecvenței și notării. În același timp, un alt target a fost și monitorizarea
diversității metodelor de evaluare. S-au diversificat instrumentele de evaluare aplicate,
înregistrându-se un interes mai susţinut pentru aplicarea metodelor și instrumentelor moderne
de evaluare.
Situaţia frecvenţei la sfârșitul anului școlar 2017-2018 comparativ cu anii școlari
trecuți se prezinta astfel:
Nr. absențe

an şcolar

an școlar

an școlar

an școlar

2017-2018

2016-2017

2016-2015

2014-2015

16.002

18.634

19.654

23.204

Număr de absențe

11.668

13.495

14.451

16.958

motivate

(72,91%)

(73,53%)

(73,08%)

Număr de absențe

4.334

5.139

5.203

6.246

nemotivate

(27,09%)

(27,57%)

(26,47%)

(26,92%)

Număr total de
absențe

(72,43%)

25000
20000

2014-2015

15000

2015-2016
2016-2017

10000

2017-2018

5000
0
total

motivate
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Constatări:
Se observă o scădere considerabilă a numărului de absențe înregistrat în anul școlar
2017-2018 față de anii anteriori, diferența fiind de 2632 absențe față de anul școlar anterior și
de 7202 față de anul școlar 2014-2015.
Numărul mare de absențe din semestrul I a condus la scăderea notei la purtare la 6 a
elevei ATUDOREI ANTON ALEXANDRA din clasa a IX-a E, care a fost transferată în
semestrul al II-lea.
La sfârșitul semestrului II al anului școlar 2017-2018, datorită numărului mare de
absenţe şi a altor abateri disciplinare, situaţia notelor la purtare se prezintă astfel:
➢ a fost sancţionată conform regulamentului şcolar prin scăderea notei la purtare la 7,50
eleva BURETE GABRIELA de la clasa a X a E;
➢ au fost sancţionaţi conform regulamentului şcolar prin scăderea notei la purtare la 8
sau 9 astfel:
Nr crt

clasa

1
2
3
4
5
6
7
8

aVa
aVIa
aVIIa
aVIIIa
aIXA
aXa
aXIa
aXIIa

NUMĂRUL DE NOTE
SCAZUTE LA
PURTARE
1
2
2
6
9
6

Numărul absențelor nemotivate are următoarea distibuție:
•

ciclul primar:

Nr.crt

clasa

Nr total absente

Nr.absente

Nr.absente

nemotivate

motivate

1.

preg

285

201

74

2.

I

120

76

44

3.

II

101

6

95

4.

III

49

-

49

5.

Total nr.

620

170

450

Absențe
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•

ciclul gimnazial:

Nr.crt

clasa

Nr total absente

Nr.absente

Nr.absente

nemotivate

motivate

1.

V

302

87

215

2.

VI

508

47

461

3.

VII

453

39

414

4.

VIII

664

65

599

5.

Toal nr.

1927

238

1689

Absențe

•

ciclul liceal inferior:

Nr.crt

clasa

Nr total absente

Nr.absente nemotivate

Nr.absente motivate

1.

IX

2734

780

1954

2.

X

3384

928

2456

TOTAL

6118

1708

4410

•

ciclul liceal superior:

Nr.crt

clasa

Nr total absente

Nr.absente nemotivate

Nr.absente motivate

1.

XI

4374

1196

3178

2.

XII

2924

993

1931

TOTAL

7301

2189

5109

In raport cu anul şcolar trecut se poate constata o descreștere a numărului de absenţe la
nivelul unităţii de învăţământ, majoritatea au fost absente motivate, situaţia a fost
îmbunătăţită.
Printre cauzele care au condus la creşteea numărului de absenţe la unii elevi, în raport
cu colegii de clasă amintim:
Cauze medicale –exista elevi cu grave probleme medicale care au necesitat îndelungi
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perioade de spitalizare repercutate într-un număr mare de absenţe acumulate, care la un
moment dat au fost motivate, însă au influentat negativ atât situatia lor şcolară, cât şi numărul
de absenţe la nivelul şcolii.
Climatul socio-economic – un număr destul de mare de elevi au părinţii plecaţi la
muncă în străinătate astfel că ei au ramas în grija unui tutore ( rudă sau nu ), contribuind şi ei
la cumulul absenţelor.
Exista si multi elevi navetisti care din motive care tin de transport sau climaterice nu
pot frecventa primele ore de curs.
Dintre măsurile întreprinse la nivelul şcolii pentru îmbunătăţirea frecvenţei amintim:
▪ Consilierea individuală a părinţilor elevilor care au acumulat 10 absenţe nemotivate.
Activitatea a fost realizată de către dirigintele clasei respective în cooperare cu un membru al
comisiei de monitorizare a frecvenţei
▪ Crearea bazei de date cuprinzând elevii care au acumulat mai mult de 20 absenţe
(motivate sau nu) si acţiunea de consiliere a acestora de către psihopedagogul scolii
▪ Monitorizarea săptamânală a frecvenţei astfel că a fost evitată situaţia acumulării de
absenţe fără a se lua vreo măsură remediala.
▪ Lectoratul cu părinţii - organizat de Consiliul Reprezentativ al Părinţilor unde alături
de alte probleme 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 an şcolar.
▪ Stimularea performanţei si 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 conşientizarea 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.
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Controlul notării ritmice efectuat la data de 25.11.2017, la clasele I-XII s- a
constatat că nu există note suficiente în catalog la discipline socio-umaniste, sport şi limbă
engleză, situaţie care s-a remediat în săptămâna imediat urmatoare. În urma controalelor
efectuate în 07.12.2017 şi 10.01.2018 s-a constatat că există un număr suficient de
note/calificative la toate disciplinele.
Evaluarea internă
La toate disciplinele s-au aplicat teste iniţiale, iar rezultatele lor au fost analizate şi
utilizate în adaptarea predării la nivelul de pregătire şi la nevoile de învăţare ale elevilor şi
pentru remedierea deficienţelor constate în pregătirea elevilor.
Este remarcabilă folosirea unor instrumente de evaluare variate – teste de evaluare
sumativă şi formativă la nivelul claselor gimnaziale şi liceale, teste de progres, proiecte,
portofolii, răspuns oral, prezentări PPT, observarea sistematică a elevilor.
La nivelul disciplinelor de examen la clasele a VIII-a conceperea subiectelor la
lucrările scrise semestriale s-a făcut pe modelul subiectelor de la Evaluarea naţională; de
asemenea, la clasele a XII-a, evaluările sumative şi lucrările semestriale au urmărit structura şi
gradul de dificultate ale examenului de Bacalaureat.
Puncte tari:
- buna colaborare între membrii comisiei;
- funcționarea comisie în baza unor proceduri specifice Comisiei;
- buna colaborare între responsabilul comisiei și direcțiunea liceului;
- promptitudinea cu care membrii comisiei au realizat rapoartele solicitate.
Puncte slabe:
- nu s-a realizat o centralizare a notãrii ritmice la nivelul fiecãrei clase;
- interesul scăzut al unor cadre didactice pentru notarea corespunzãtoare.
Modalități de îmbunătățire a activității comisiei:
- monitorizarea mai atentă a elevilor cu un număr mare de absențe;
- identificarea cauzelor care duc la absenteism, mai ales la clasele de liceu;
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II.3. Rezultatele învățării
Rezultatele şi subiectele la simulări au fost discutate în cadrul catedrelor, au fost
analizate de profesori împreună cu elevii şi au fost aduse la cunoştinţă părinţilor.
Rezultatele la simulările examenelor de bacalaureat şi Evaluare naţională,
precum şi rezultatele obţinute de elevii noştri la examenele de bacalaureat şi Evaluare
naţională sunt cuprinse în documentele anexate prezentului raport.
Rezultatele la învățătură a elevilor în anul școlar 2017-2018 comparativ cu anul
școlar 2016-2017
Nr.

Nr. elevi

PRIMAR

GIMNAZIAL

LICEAL

TOTAL ELEVI

crt.

1.

Rămași la sf.

2017-

2016-

2017-

2016-

2017-

2016–

2017-

2016-

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

214

195

226

225

596

578

1036

998

214

195

225

221

594

577

1033

993

(100%)

(100%)

(99.55%)

(98.23%)

(99.66%)

(99,.82)

(99.71)

(99.49%)

-

-

1

4

2

1

3

5

(0.45%)

(1.77%)

(0.34%)

(0.18%)

(0.29%)

(0.51%)

-

-

-

-

-

-

anului(iunie)
2.

3.

4.

Promovați
Corigenți

Repetenți

-

-

Situația școlară - înv.
primar
250
200
150
100
50
0

Primar 2017-2018

Situația școlară - înv.
gimnazial
250
200
150
100
50
0

Primar 2016-2017
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Situația școlară - înv. liceal
600
500
400
300
200
100
0
Rămași la sf.
an

Promovați
Corigenți
Liceal 2017-2018

Repetenți
Liceal 2016-2017

Pe tranșe de medii, promovabilitatea la sfârșitul anului școlar 2017-2018, în luna
septembrie, se prezintă astfel:
Nivel

Total

Promovați

5 – 6,99

7 – 8.99

9 – 10

Înv.

elevi rămași

în sept. 2018

S

B

F.B.

în sept. 2018
0 – IV

214

214

5

62

147

V – VIII

226

226

4

81

141

IX – XII

596

596

4

324

268

TOTAL

1036

1036

13

467

556

Promovați în iunie
2018 - primar
Calificati
Calificati
Calificati v S v B
v FB

Calificativ S

Calificativ B

Promovați în iunie
2018 - gimnaziu
Medii 5Medii 7
Medii 9- 6,99 - 8,99
10

Calificativ FB
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Promovați în iunie 2018 - liceu
Medii 5-6,99

Medii 9-10

Medii 7 8,99

Medii 5-6,99

Medii 7 - 8,99

Medii 9-10

Distribuția elevilor pe tranșe de medii și nivele de învățământ în anul școlar 20172018, comparativ cu anul școlar 2016-2017 în luna septembrie (după examenul de corigență).

Nivel
învăț.

Elevi rămași
la sf. de an
(iunie)

Promovați
(septembrie)

5 – 6,99
S

7 – 8.99
B

9 – 10
F.B.

2017-

2016-

2017-

2016-

2017-

2016-

2017-

2016-

2017-

2016-

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

0-IV

214

195

214

195

5

7

62

58

147

130

(2.33%)

(3.58 %)

(28.97%)

(29.74%)

(68.89%)

(66.66%)

V-VIII

226

225

226

225

IX-XII

596

578

596

578

TOTAL

1036

998

1036
(100%)

4

20

81

68

141

137

(1.76%)

(8.88%)

(35.84%)

(30.22%)

(62.38%)

(60.88%)

4

32

324

259

268

287

(0.67%)

(5.53%)

(54.36%)

(44.80%)

(44.96%)

(49.65%)

998

13

59

467

385

556

554

(100%)

(1.25%)

(5.91%)

(45.07%)

(38.57%)

(53.66%)

(55.51%)

Tranșe de medii - înv.
primar

Tranșe de medii - înv.
gimnazial

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0
PROMOVAȚI

S

Primar 2017-2018

B

FB

Primar 2016-2017
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Tranșe de medii - înv. liceal
600
500
400
300
200
100
0
PROMOVAȚI

5 - 6,99
Liceal 2017-2018

7 - 8,99

9 - 10

Liceal 2016-2017

Constatări:
➢ Procentul elevilor promovați la nivelul unității de învățământ în anul școlar 2017-2018
a fost de 100%, în luna septembrie 2018, față de procentul de promovabilitate pe
județ, care este de 96.02%.
➢ Procentul de promovabilitate s-a menținut la aceeași valoare față de anul școlar 2016 –
2017, iar la distribuția pe tranșe de medii situația se prezintă astfel: procentul mediilor
situate între 5 – 6,99 a scăzut cu aprox. 4%, cel al mediilor între 7 – 8,99 a crescut cu
aprox. 7% și a scăzut ușor, cu aprox. 2%, procentul mediilor situate între 9 – 10 la
nivelul unității.
➢ Mediile cuprinse între 7 și 10 reprezintă 98.75% față de 94.09% în anul școlar
precedent.
II.3.1. Evaluarea Națională a elevilor la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
Testarea națională a elevilor devine din ce în ce mai importantă ca modalitate de
măsurare și de monitorizare a calității învățământului și de structurare a demersurilor
educaționale, urmărind deopotrivă să identifice performanța individuală a elevilor, a școlilor
și chiar a unui sistem național de învățământ.
Începând din anul școlar 2015-2016 și în sistemul educațional din România au fost
generalizate testările la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, după o pretestare în anii
școlari anteriori. Acestea sunt evaluări concepute după modelul testelor internaționale de tip
PISA, evaluări standardizate externe, ce presupun o abordare transdisciplinară. Urmăresc să
realizeze atât o diagnoză a nivelului de pregătire al elevilor la discipline fundamentale,
facilitându-se astfel proiecția unor strategii de îmbunătățire a rezultatelor elevilor, cât și să
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genereze o reglare a activității didactice la nivel de clasă; mai mult, pot oferi un feed-back
specific, reprezentativ pentru modificări curriculare la nivel de sistem.
Testarea elevilor în acest an a avut loc în luna mai (15-17 mai 2018 – clasa a IV-a, 710 mai 2018 – clasa a II-a, 23-24 mai 2018– clasa a VI-a).
Testele elaborate pentru EN II au cuprins două secțiuni (o primă secțiune a vizat
evaluarea competențelor de receptare-producere a mesajelor citit-scrise, iar cea de-a doua
secțiune – evaluarea competențelor de matematică).
Nr. elevi înscriși

Limba română scris

Limba română citit

Matematică

prezenți

48

48

48

absenți

1

1

1

evaluare clasa a II-a

Testarea pentru EN IV nu a avut loc din lipsa clasei a IV-a în anul școlar 2017-2018.
Testele elaborate pentru EN VI au vizat două secțiuni (prima corespunzătoare
disciplinelor din aria curriculară Limbă și comunicare și, respectiv, a doua, corespunzătoare
ariei curriculare Matematică și științe).
Nr. elevi înscriși

Limba și comunicare

Matematică și științe

prezenți

59

59

absenți

0

0

evaluare clasa a VI-a

Urmare a organizării activității de evaluare a elevilor la clasele a II-a, și a VI-a s-au
constatat o serie de aspecte pozitive ale introducerii lor;
Clasa a II-a: itemi accesibili elevilor; încadrare optimă în timp.

Aspecte ce necesită ameliorare;
Clasa a II-a: subiecte diferite ca grad de dificultate pe cele două variante de test;
Măsuri remediale
-lucru suplimentar cu elevii care întâmpină dificultăți la rezolvarea unor tipuri de itemi
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Rezultatele constatate la aceste evaluări reprezintă un indicator cu un impact pedagogic
deosebit: permit identificarea nevoilor individuale de învățare, oferă informații care să
permită școlii să se aprecieze pe baza rezultatelor medii naționale și să aducă îmbunătățiri pe
baza acestei comparații.
Urmare a desfășurării acestor evaluări naționale, rezultatele elevilor rămân ca reper
important în îmbunătățirea prestației școlii și în monitorizarea calității învățământului.

II.3.2. Rezultatele la examenul de Evaluare Națională

La examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2018 s-au prezentat 54 de elevi
de clasa a VIII-a.

Disciplina

Nr. elevi

Nr. elevi

Nr. elevi

Nr. elevi

Procent de

înscriși

prezenți

cu note

cu note

promovabilitate

mai mari

mai mici

de 5

de 5

VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII

VIII

VIII A

VIII B

A

B

A

B

A

B

A

B

Matematică

30

24

30

24

30

23

0

1

100%

95,84%

Lb. și lit.

30

24

30

24

30

24

0

0

100%

100%

română

Structura pe medii și discipline de examen

Disciplina

5-5,99

Limba română
Matematică

8

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

3

7

20

20

4

5

14

9

12

5
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La disciplina matematică:

Clasa

Medie EN

Prof

VIII A

8,50

Galeș Violeta

VIII B

7,16

Galeș Violeta

La clasa a VIII-a A s-a înregistrat 4 note de zece (VĂRĂTICEANU DELIA-ANDREEA,
SAHRU DELIA, COSTACHE ANDREI, POPA ANCA), prof. Galeș Violeta.
La clasa a VIII-a B s-a înregistrat 1 notă de zece (CĂRĂUȘU DIANA), prof. Galeș
Violeta.
Notele egale sau peste 5 au reprezentat 98.14% față de 66.19% la nivel județean.
La disciplina limba romană:

Clasa

Medie EN

Prof

VIII A

9,08

Vacaru Maria

VIII B

8,22

Agache Luminița

La clasa a VIII-a B s-a înregistrat 1 notă de zece (CĂRĂUȘU DIANA).
La clasa a VIII-a A s-a înregistrat 3 note de zece (GALAN MARIA, GRIGORAȘ
ȘTEFANIA, POPA ANCA).
Toate notele au fost egale sau peste 5 (100%) față de 87.98% la nivel județean.
Constatări:
➢ Toți elevii au obținut medii de peste 5 (100%) față de procentul pe județ de 77.20%.
➢ În urma analizei comparative a rezultatelor le examenele naționale și a mediilor
generale pe obiecte (la disciplinele de examen) s-a constatat că, în general, notele la examen
au fost apropiate de cele realizate la evaluările interne. Diferențele au existat, fie în favoarea,
fie în defavoarea mediei de admitere la liceu, unele diferențe s-au datorat și stării emoționale a
elevilor din cauza stresului examenului. In acest sens simulările organizate au avut un rol
benefic, atât pentru elevi, cât si pentru părinți, conducând la o mai mare responsabilitate în
pregătirea elevilor. Rezultatele elevilor au fost influențate de susținerea orelor de pregătire
suplimentară în fiecare săptămână, o eficientă colaborare între profesorii clasei, notarea
ritmică confirmată și de comisia de evaluare existentă în școală.
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Calendarul de aplicare a măsurilor luate pentru a preîntâmpina existența diferențelor:
•

Septembrie – octombrie: discuții realizate în comisiile metodice privitoare la adoptarea
unor criterii unice de evaluare obiectivă și la identificarea cazurilor „cu risc” în ceea ce
privește promovarea examenului.

•

Decembrie – februarie – aprilie: desfășurarea unor simulări ale examenelor naționale.

•

Pe tot parcursul anului școlar: desfășurarea orelor de pregătire suplimentară/ evaluarea
pe baza unor modele ale subiectelor de la examenele naționale; prevenirea (prin discuții cu
dirigintele/ elevul/ familia) fenomenului de absenteism, care poate afecta pregătirea pentru
examen.
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II.3.3. Rezultatele la bacalaureat în urma sesiunii iunie-iulie 2018

Liceu

Liceu

Liceu

Județ

Județ

Județ

2018

2017

2016

2018

2017

2016

Nr. elevi înscriși

112

140

147

5263

4920

4887

Nr. elevi

112

139

147

-

4720

4512

112

137

147

-

4079

3495

0

2

0

-

421

1017

100%

97,85%

100%

81.11%

77,48%

82,91%

prezenți
Nr. elevi
promovați
Nr. elevi
respinși
Promovabilitate

Observații generale:
✓ număr total de elevi înscriși: 112
✓ număr total de elevi ce s-au prezentat la examen în sesiunea iunie-iulie 2018: 112
✓ număr elevi respinși: 0
✓ număr elevi neprezentați: 0
✓ procent de promovabilitate în sesiunea iunie-iulie 2018 la nivelul liceului a fost de 100%
față de 81,11% la nivelul întregului județ și de 91,97% față de filiera teoretică;
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Menționăm că toate cadrele didactice care au avut în anul școlar precedent încadrare la
clase terminale, predând discipline de examen au operat o analiză a situației obținute de elevi
la examenul de bacalaureat, pe care au raportat-o la situația evidențiată de parcursul lor școlar
(medii generale individuale la disciplina respectivă pe ani de studiu și la simulările
examenului, respectiv medii generale pe clase – absolvire, simulări, examenul propriu-zis).
De asemenea considerăm că sunt necesare aplicarea acelorași măsuri remediale pentru
colectivele de clasa a XII-a care vor absolvi în anul școlar 2018 -2019.
Din analiza detaliată a rapoartelor întocmite de fiecare profesor în parte, facem
constatări punctuale, ce antrenează necesitatea unor măsuri ameliorative, pentru fiecare
disciplină de examen, vizând evitarea eșecului pentru viitorii absolvenți și păstrarea
procentului de promovare în ansamblu.
Pe probe și discipline de examen, situația se prezintă astfel:
La proba A, de Evaluare a Competențelor lingvistice de comunicare în limba română
(februarie 2018), cei 113 candidați din unitatea noastră școlară au obținut următoarele
calificative:
Candidați

Sesiunea

Înscriși Prezenți

Utilizatori
Eliminați

Nivel

Avansați

Experimentați

mediu
Iunie-

113

113

0

0

0

0

3

2,65%

110

97,34%

iulie
Aceste calificative au evidențiat următoarele puncte tari/ puncte slabe:
Puncte tari:
✓ însușire corespunzătoare a competențelor de utilizare a limbii române în situații de
comunicare orală;
✓ stăpânirea tehnicilor de lectură a unui text la prima vedere (lectura expresivă, lecturaînțelegere);
✓ capacitatea de a deduce scopul unei comunicări și elementele situației de comunicare
(emițător, receptor, mesaj);
✓ capacitatea de a emite și de a susține o opinie personală referitoare la o idee preluată dintrun text, respectând cerințele unui text argumentativ;

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI

Page 41

✓ capacitatea de a încadra corespunzător un text într-un stil funcțional studiat pe baza unor
trăsături specifice acestuia identificate în textul dat;
✓ capacitatea de a se raporta la receptor (evaluator) prin elemente corespunzătoare de
comunicare nonverbală și paraverbală.
Puncte slabe:
✓ insuficientă exersare a competențelor de utilizare a limbii române în situații de
comunicare orală la clasă ceea ce a îngreunat, în cazul unora dintre candidați, stabilirea
unei comunicări eficiente, de calitate;
✓ lipsa de curaj a unora dintre elevi în a-și afirma și a-și susține un punct de vedere personal,
reflectată și în lisa unor mijloace corespunzătoare de persuasiune;
✓ neadaptarea în anumite cazuri a registrului stilistic ales la situația de comunicare și la
scopul comunicării;
✓ emotivitatea accentuată a unora dintre candidați;
✓ alegerea necorespunzătoare a operei literare pentru redactarea eseului la proba scrisă.
La proba C, de Evaluare a Competențelor lingvistice de comunicare în limba
engleză au participat 102 elevi. Aceștia au primit fiecare 5 calificative, câte unul pentru
fiecare din următoarele probe:
✓ înțelegerea textului citit,
✓ producere de mesaje scrise,
✓ înțelegerea textului audiat,
✓ producerea mesajelor orale,
✓ interacțiune orală.
Rezultatele obținute de elevi au fost bune și foarte bune. Din 510 de calificative
acordate:
✓ 307 au fost B2 (60,19%)
✓ 152 au fost B1 (29,80%)
✓ 49 au fost A2 (9,60%)
✓ 2 au fost A1 (0,3%).
6 elevi au certificat de recunoaștere lingvistică.
Puncte tari:
•

Prin compararea nivelurilor de competență obținute de elevi la fiecare din probele de
comunicare scrisă și orala în limba engleză cu rezultatele acestora în urma evaluărilor
formale anterioare examenului, se observă o bună echivalență –explicabilă prin aplicarea
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principiului de obiectivitate în evaluarea elevilor pe parcursul a 4 ani de colaborare în
studiul englezei, prin adecvarea resurselor în pregătirea examenului și aplicarea în timp
util a măsurilor remediale.
•

S-a putut observa faptul că cele mai bune calificative s-au obținut la proba de înțelegere a
textului citit. Ceva mai multe calificative B1, A2 si chiar A1 s-au obținut la proba de
producere de mesaje scrise și la cea de interacțiune orală.

Recomandări:
➢ Este necesară o intensificare a activităților de speaking astfel încât elevii să fie puși
mai des în situația de a comunica dezinvolt în limba engleză, de a-și exprima liber
ideile și de a purta un dialog concret și la obiect cu un interlocutor.
➢ un număr mai mare de astfel de activități vor duce la scăderea nivelului de stres și
autocenzura exagerată în situații de comunicare orală.
➢ este necesară implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activități extrașcolare
care să implice comunicare în limba engleză într-un mod non-formal, degajat și
autentic.
➢ profesorii de limba engleză trebuie să aleagă cu foarte mare atenție manualele
alternative, oprindu-se la acelea care oferă elevilor șansa reală de a-și dezvolta
competențele printr-o varietate de activități de reading, listening, writing, speaking și
use of English.
La proba de Evaluare a Competențelor lingvistice de comunicare în limba
franceză au participat 4 elevi care au primit fiecare 5 calificative, câte unul pentru fiecare din
următoarele probe: Din 20 de calificative acordate:
✓ 9 au fost B2 (45%)
✓ 10 au fost B1 (50%)
✓ 1 au fost A2 (5%)
✓ 0 au fost A1 (0%).

Puncte tari:
✓ Candidații au obținut calificative mai bune la proba de exprimare și înțelegere orală, ca
urmare a faptului că în timpul anului au exersat pe baza suporturilor audio în
completarea manualului.
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Puncte slabe:
✓ Există elevi care manifestă dezinteres pentru această probă la care nu se obțin note, ci
calificative care nu se iau în calcul la media examenului de bacalaureat. Acești elevi
nu fac eforturi să redacteze subiectul de exprimare scrisă de nivel B1 sau B2,
mulțumindu-se, așa cum declară, cu orice calificativ.

Masuri ameliorative:
✓ Sunt necesare eforturi și exerciții pentru ca vocabularul pasiv, pe care îl înțeleg la proba
de înțelegere scrisă, să devină activ, astfel încât elevii să îl utilizeze în redactările pe care
le au de făcut.
✓ Se vor da probe de simulare a examenului de competențe pentru ca elevii să se
obișnuiască cu situația specifică de examen, mai ales la proba de înțelegere orală unde pot
apărea elemente neprevăzute precum zgomotul de fond din înregistrare, zgomotul de fond
din clasă, calitatea înregistrării.
La proba de Evaluare a Competențelor lingvistice de comunicare în limba Italiană
a participat 1 elev:
✓ 5 calificative au fost B2 (100%)
La proba D, testarea competențelor digitale,

din cei 113 elevi

participanți,

promovabilitatea la examenul de bacalaureat la informatică în sesiunea februarie 2018 a fost
de 100% . Rezultatele din cadrul probei de competențe digitale au fost:
✓ Utilizator experimentat - 44
✓ Utilizator avansat – 39
✓ Utilizator mediu – 20
Și-au echivalat competențele digitale cu ECDL 9 elevi.
Constatări:
✓ În fiecare an procentul de promovare la disciplina informatică este de 100%.
✓ În ultimii doi ani, examenul de bacalaureat la informatică nu a mai fost diferențiat între
profil informatică intensiv și profil matematică-informatică. Astfel, gradul de dificultate al
subiectelor a crescut în comparație cu anii anteriori.
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✓ Materia de clasa a XII-a nu intră la bacalaureat, astfel că elevii pot ca pe parcursul
întregului an școlar să aprofundeze materia din anii anteriori la orele de pregătire (prin
parcurgerea integrală a conținuturilor și rezolvarea modelelor de teste).
✓ Datorită exigenței impuse în evaluare pe parcursul celor patru ani de liceu, a frecvenței
evaluării (la sfârșitul fiecărei unități de învățare elevii au susținut un test de evaluare
sumativă) precum și a pregătirii suplimentare efectuate săptămânal, rezultatele la proba
de bacalaureat sunt, în general, bune.
La proba scrisă (proba E. a) de Limba și literatura română a Examenului Național de
Bacalaureat s-au înscris un număr de 112 elevi / prezenți 112 elevi și s-au înregistrat rezultate
care, în general, au reflectat rezultatele evaluării interne. Media pe disciplină 8.27.
clasa și nr. elevii

media

procent promov.

XII A – 28 elevi
prof. Târzianu Larisa
XII B – 31 elevi
prof. Vacaru Maria
XII C – 28 elevi
prof. Târzianu Larisa
XII D – 25 elevi
prof. Isai Elena

8,68

100%

8,73

100%

8,00

100%

7,50

100%

-

s-au obținut 1 notă de 10 - PETRARU N. NICOLAE – ANDREI – XII B;
La proba scrisă (proba E. c) la disciplina Matematica, s-au înscris 53 elevi, media pe

disciplină 8.06, mediile la bacalaureat, pe clase au fost:
Clasa și nr. elevi
XII C- 28 elevi
Prof. Mihăescu Manuela
XII D- 25 elevi
Prof. Galeș Violeta

Media
Procent
clasei
promov.
7,91
100%
8,23

100%

Nota 10 a fost obținută de 3 elevi:
- 2 elevi de la clasa a XII a D: TANASĂ V. GABRIEL – DANIEL, BOGDAN D. TUDOR CRISTIAN;
- 1 elev de la clasa a XII-a C: RUSU C. ȘTEFAN
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Constatări:
✓ Rezultatele bune obținute la examenul de Bacalaureat și faptul că nu s-au înregistrat
diferențe semnificative față de evaluarea internă se explică prin organizarea unui număr
mare de teste și simulări, prin comunicarea rezultatelor atât elevilor, cât și părinților
acestora, stabilirea de noi măsuri ameliorative, adaptate fiecărei etape, alocarea unui
număr mare de ore suplimentare, conștientizarea elevilor cu privire la importanta
examenului în cadrul orelor de consiliere organizate în colaborare cu profesorul diriginte
și psihopedagogul școlii.
✓ Analizând traseul școlar parcurs de elevii care au promovat, se constată situații de
progres în treapta superioară a liceului.
La proba scrisă (proba E. c) la disciplina Istorie s-au înscris 60 de elevi, media pe
disciplină 8.12, iar mediile pe clase sunt:
clasa și nr. elevii

media

procent promov.

XII A – 29 elevi
Prof. Podaru Lucian

8,04

100%

XII B – 31 elevi
Prof. Podaru Ioan Lucian

7,94

100%

S-au obținut 1 note de 10:
- 1 notă de 10 la clasa a XII-a A – PINTILIE P. TUDOR - FLORIN.
Constatări:
✓ majoritatea notelor in intervalul de notare 7 – 9,99 (40 de note)

La proba scrisă (proba E. d) la disciplina Geografie s-au înscris 19 de elevi, media pe
disciplină: 8,69.
clasa și nr. elevii
XII A – 16 elevi
Prof. Hadarag Marnela
XII B – 3 elevi
Prof. Grădinaru Constantin

media
8,83

procent
promov.
100 %

7,98

100 %

Au fost obținute 2 note de 10:
- 2 note de 10 la clasa a XII-a A: PINTILIE P. TUDOR – FLORIN, ALBU D. IOANA.
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Constatări:
✓ majoritatea notelor au fost cuprinse între 9-9.99 (14 note);
✓ notele sunt rezultatul recapitulării complete a materiei și intensificarea orelor de
pregătire suplimentară.
La proba scrisă (proba E. d) la disciplina Logica s-au înscris 17 elevi / prezenți 17 în
sesiunea iunie-iulie, procent de promovabilitate de 100 %, media pe disciplină 9,17
Clasa a XII-a A – 6 elevi, media 8.90 – profesor Petroșanu Constantin.
Clasa a XII-a B – 11 elevi, media 9,31 – profesor Stanciu Adriana.
La proba scrisă (proba E. d) la disciplina Psihologie s-au înscris 5 elevi, procent de
promovabilitate de 100 %, media pe disciplină 8,97:
Clasa a XII-a A – 1 elev, media 9.10 – profesor Petroșanu Constantin.
Clasa a XII-a B – 4 elevi, media 8,93 – profesor Stanciu Adriana.
La proba scrisă (proba E. d) la disciplina Sociologie s-au înscris 18 elevi, procent de
promovabilitate de 100 %, media pe disciplină 8.62:
Clasa a XII-a A – 5 elevi, media 8.46 – profesor Petroșanu Constantin.
Clasa a XII-a B – 13 elevi, media 8,68 – profesor Stanciu Adriana.
1 nota 10 UNGUREANU M. DIANA – clasa a XII-a B
Centralizat – discipline socio-umane
Disciplina

Clasa

Nr. elevi
17

Media pe
disciplina
7,17

Procent
promov.
100%

Logica

XII-a A, B

Psihologie

XII- a A, B

5

8,97

100%

Sociologie

XII-a A, B

18

8,62

100%

La proba scrisă (proba E. d) la Fizica s-au înscris 2 elevi, procentul de promovabilitate
este de 100 %, media pe disciplină 7,60, iar pe clase situația se prezintă astfel:
Clasa și nr. de elevi

media

XII D – 1 elev
Prof. Machiu Ana
XII C – 1 elev
Prof. Antici Adina

9,00

Procent
promov.
100 %

6,20

100 %
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La proba scrisă (proba E. d) la Biologie s-au înscris 29 elevi, procentul de
promovabilitate este de 100 %, media pe disciplină 8.89, iar pe clase situația se prezintă
astfel:.
Clasa și numărul de
elevi
a XII a C – 11 elevi

media
9,10

Procent de
promovabilitate
100 %

a XII a D – 18 elevi

8,74

100 %

Profesor
Prisacaru Pansela

S-au obținut 2 note de 10: PINTILIUC M. MIHAELA – XII D și BALAN I. IONELA
– CRISTIANA – XII C
La proba scrisă (proba E. d) la Chimie s-au înscris 6 elevi, procentul de promovabilitate
este de 100 %, media pe disciplină 9,08, iar pe clase situația se prezintă astfel:
Clasa și nr. de elevi
XII E – 5 elevi
Prof. Condrea Adriana
XII C – 1 elev
Prof. Condrea Adriana

media
9,06

Procent
promov.
100 %

9,10

100 %

1 notă de 10: COJOCARIU FRANCESCA – XII D
La proba scrisă (proba E. d) la Informatică s-au înscris 15 elevi, procentul de
promovabilitate a fost de 100 %, media pe disciplină 8.67:

Clasa și nr. de elevi

media

XII C – 14 elevi
Prof. Scutaru Alina
XII D – 1 elev
Prof. Asofiei Simina

8,60

Procent
promov.
100 %

9,55

100 %

1 notă de 10: HILOTE G. GEORGIANA – MARIA – XII C
Constatări:
✓ Din analiza comparativă a mediilor din clasele IX-XII și a mediilor obținute la
bacalaureat se observă că notele la bacalaureat sunt mai mari comparativ cu media
anilor de liceu ceea ce demonstrează progresul școlar al elevilor în perioada finală a
pregătirii acestora pe acele tipuri de competențe solicitate la examen și exersarea lor
în timpul orelor de pregătire suplimentară.
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✓ Conștientizarea necesitații de a obține o medie cât mai mare la bacalaureat în vederea
admiterii în învățământul universitar.
✓ Elevii au obținut note mari la proba la alegere la bacalaureat între 8 și 9.99.
✓ Seriozitatea demonstrată de elevi față de propria pregătire.
✓ Datorită exigenței impuse în evaluare pe parcursul celor

patru ani de liceu, a

frecvenței evaluării (la sfârșitul fiecărei unități de învățare elevii au susținut un test de
evaluare sumativă) precum și

a

pregătirii suplimentare efectuate săptămânal,

rezultatele la bacalaureat sunt, în general, bune.
Măsuri remediale:
✓ consilierea elevilor în vederea opțiunilor exprimate pentru examenul de bacalaureat
astfel încât acestea să corespundă pregătirii și atenției acordate obiectelor de studiu;
✓ elaborarea tezelor semestriale după modelul de subiecte;
✓ intensificarea recapitulărilor;
✓ organizarea de pregătire suplimentară.
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Rezultatele la bacalaureat în urma sesiunii iunie-iulie 2018

pe discipline și pe

tranșe de medii
Structura pe medii și discipline de examen – PROFIL REAL
Disciplina

‹4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Media

Limba

0

6

12

6

20

9

0

7,76

Matematică

0

4

6

14

15

11

3

8,06

Biologie

0

0

2

3

6

17

2

8,89

Chimie

0

0

0

0

3

2

1

9,08

Fizică

0

0

1

0

0

1

0

7,60

Informatică

0

0

0

4

6

4

1

8,67

română
(REAL)

Structura pe medii și discipline de examen – PROFIL UMANIST
Disciplina

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Limba română

0

3

8

18

29

1

8,71

Istorie

3

4

15

26

10

1

8,12

Geografie

1

1

1

6

8

2

8,69

Logică,

0

0

1

4

12

0

9,17

Psihologie

0

0

1

0

4

0

8,97

Sociologie

0

2

2

5

8

1

8,62

(UMAN)

argumentare și
comunicare
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II.3.4.Cuprinderea absolvenților de clasa a VIII-a la licee teoretice, vocaționale,
tehnologice și economice
LICEE TEORETICE ȘI

LICEE TEHNOLOGICE ȘI

COLEGII

ECONOMICE

2017-

2016-

2015-

2014-

2017-

2016-

2015-

2014-

2018

2017

2016

2015

2018

2017

2016

2015

37

38

41

43

14

16

14

6

Constatări:
➢ În anul școlar 2017-2018 s-a menținut raportul de apox. 2 la 1 privind cuprinderea
elevilor la liceele teoretice și colegii față de liceele tehnologice și economice.
➢ Din cei 54 absolvenți de clasa a VIII-a, 25 sunt admiși în clasa a IX-a la liceul nostru.
Ultima medie de admitere în clasa a IX-a la liceul nostru, pe specializări, a fost:
• matematică-informatică: 8.46 față de anul școlar trecut 9,00;
• științe ale naturii: 8.27 față de anul școlar trecut 8.75;
• filologie : 8.01 față de anul școlar trecut 8.55;
•

științe sociale: 8.07 față de anul școlar trecut 8.60;
Se constată o scădere a mediei de admitere la liceu față de anul precedent cu
aproximativ 0.50 puncte la toate specializările, aceeași tendință de scădere
înregistrându-se și la nivel de județ.
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II.3.5. Cuprinderea absolvenților de clasa a XII-a într-o formă superioară de
învățământ
An școlar 2017-2018 2016-2017

2015-2016

2014-2015

Instuția de învățământ
Univ. „Al. I. Cuza” IAȘI

53

62

77

99

Univ. „Gh. Asachi” IAȘI

17

16

28

26

Univ. de Științe Agricole și

6

11

4

5

12

13

9

23

Sc. Postlic. Sanitară IAȘI

1

2

8

9

Școala de subofițeri Ploiești

5

-

-

-

Univ. ,,Spiru Haret,, București

1

2

-

-

Unit. de învăț.

3

4

3

2

Univ. Cluj

1

-

-

-

Necuprinși

13

5

10

10

Medicină Veterinară ,,I.I. de la
Brad,, IAȘI
Univ. de Med. și Farmacie
,,GH. T. POPA,, IAȘI

din U.E. și Marea Britanie

Constatări:
• Numărul de elevi cuprinși într-o formă superioară de învățământ este de 88.39 % față
de 95.57% în anul școlar 2016-2017;
• Se observă o scădere a numărului de absolvenți care au dorit să urmeze cursurile unei
facultăți și o creștere a interesului față de unități de învățământ din țară sau din spațiul
european.
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II.3.6. Rezultate în activitatea de performanță în anul școlar 2017-2018
Rezultatele remarcabile ale elevilor noştri la concursurile şi olimpiadele şcolare
organizate în cursul anului şcolar 2017-2018 au pus în lumină preocuparea instituţiei pentru
promovarea şi dezvoltarea unui învăţământ de performanţă.
Constatări:
➢ Numărul premiilor obținute la concursuri și olimpiade (447) a crescut ușor față de
anul școlar anterior ( 440 );
➢ 43% din numărul total de elevi au fost premiați la concursurile școlare;
➢ La fazele naționale ale olimpiadelor s-au obținut 5 premii, la fazele județene s-au
obținut 37 de premii și mențiuni;
➢ Se menține interesul pentru performanță atât din partea cadrelor didactice, cât și din
partea elevilor;
➢ 39 elevi înscriși la Centrul de Excelență în anul școlar 2017-2018, iar un număr de 7
cadre didactice au activat la Centrul de Excelență.
Rezultatele obţinute la Olimpiade şcolare în anul 2017-2018
ETAPE NAȚIONALE
Nr.

Disciplina

Numele elevului

Clasa

Premiul/
Locul

1.

Lb. și
literatura
română
Biologie

Pintilie Maria

VB

PREMIUL
SPECIAL

2.

3.

TIC

4.

Geografie

5.

Interdisciplinar

Lodba Cristina
Maftei Maria
Gafton Mihaela
Sasu Alexandru
Straton Elena
Tigănete
Alexandru

MENȚIUNE
XI E

IX D

MEDALIE
DE BONZ

Gheorghe Ștefan

VIII A

Iacob Smaranda

XID

PREMIUL
SPECIAL
MENȚIUNE
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Olimpiada/
Concursul/
Competiţia
Olimpiada
națională de limba
și literatura română
Concurs “Sanitarii
Pricepuți”

OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE
TIC
Olimpiada de
geografie
Olimpiada
națională de
argumentare,
dezbatere și
gândire critică
,,Tinerii dezbat,,

Prof.
Coord.
Agache Luminița

Agheoeghiesei
Tatiana

Asofiei Simina

Hadarag Marnela
Isai Elena
Stanciu Adriana
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Rezultatele obţinute la Olimpiade şcolare în anul 2017-2018
ETAPE JUDEȚENE

NR.

OLIMPIADA

NR.

CRT.

PREMII

1.

Olimpiada de lb. și lit. română

3

2.

Olimpiada de limba engleză

8

3.

Olimpiada de matematică

1

4.

Olimpiada de biologie

5

5.

Olimpiada de istorie

1

6.

Olimpiada de socio - umane

4

7.

Olimpiada națională

de argumentare, dezbatere și gândire critică 2

« Tinerii dezbat »
8.

Olimpiada de geografie

2

9.

Olimpiada de religie

1

10.

Olimpiada de Tehnologia Informaţiei TIC

8

11.

Olimpiada Națională a Sportului Școlar

2

12.

Olimpiada Gimnaziilor

1

Obținerea de rezultate la diferite concursuri și olimpiade:
Aria curriculară Limbă și comunicare
• Concursul naţional de creaţie literară ,,Tinere condeie”
• Concursul județean Eurolexis
• Concursurile regionale Spoken English și Creative Writing
• Concurs Interjudetean My Universe
• Examene Cambridge

• Concursul Jeu par le français
• Concursul Chants, sons sur scène
• Concursul Turnul Babel
• Olimpiada de lingvistică
• Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI

Page 54

Aria curriculară Om și societate
• Concursul național ,,Terra,,
• Concursul național Geoinfovirtual
• Sesiunea de comunicări ştiintifice pentru elevi (discipline socio-umane)
• Concursul ,,Sf. Parascheva –prietena copiilor”
• concursul ,,Scrisoare către Sfântul Nectarie”
Aria curriculară Matematică și Științe
• Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”
• Concursul judetean Magia MaST
• Concursul interdisciplinar “Henri Coandă”
• Concurs Național de Chimie “Magda Petrovanu “
• Concurs de chimie” Cristofor Simionescu”
• Concursul “Din tainele mineralelor si plantelor”
• Concurs Național de Fizică PHI
• Concurs de creativitate în fizică și tehnologii ,,Stefan Procopiu,,
• Concurs interjudețean PROFIZICA
• Concurs de biologie „G.E.Palade”
• Concurs “Sanitarii Pricepuți”

Aria curiculară “Arte, educație fizică și sport și tehnologii”
•

Concursul pluridisciplinar Magia MAST

•

Simpozionul internaţional ” Ia SI green bag creează şi responsabilizează pentru
ECO-ul naturii”

•

Olimpiada Națională a Sportului Școlar

•

Olimpiada Gimnaziilor

•

Festivalul Internațional al educației prin sport

•

Festivalul Ziua Cântului Coral

•

Concursul Național de Muzică Religioasă „ Din suflet de creștin”
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Comisia metodică a învățătorilor
•

Concursul Național Gazeta Matematică Junior

•

Concursul Național Comper

•

Concursul Național de Matematică Lumina Math, Etapa scrisă

•

Concursul regional de creare de povești ,, Copilul – Un bulgăre de creativitate,,

•

Concursul

Regional

,,Popas

pe

tărâmul

fanteziei

-

Tehnica

Quilling”
•

Concursul Județean ,,Mărul – Regele fructelor,,

•

Concurul Național ,,Fii inteligent la matematică”

•

Concursul Național ,,Comunicare.ortografie.ro”

•

Concursul ,,Lectura- cuvânt şi imagine,,

•

Concursul ,,Petale de copilarie,,

•

Concurs ecologic judetean „Preţuim natura, iubim viaţa”

•

Concursul ,,Prâslea cel isteţ,,

Domeniul pluridisciplinar:
• Concursul de reviste școlare
• Concurs ,,Gândesc eco,,
• Concursul ,,Școala pentru valori autentice”
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II.3.7. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE
Au existat procupări susţinute pentru monitorizarea, evaluarea şi optimizarea
activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, ceea ce a determinat o creştere a
numărului şi eficienţei activităţilor extraşcolare organizate pentru elevii instituţiei noastre.
Activitatea educativă școlară și extrașcolară reprezintă spațiul aplicativ care permite
transferul și aplicabilitatea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de
învățământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă
gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul
respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o
simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.
În anul școlar 2017-2018, activitatea educativă a avut, ca puncte de reper, creșterea
substanțială a implicării școlii, ca model funcțional fundamental, în acțiuni vizând cetățenia
activă, iar pe de altă parte, diminuarea fenomenelor antisociale (violența, consumul de tutun și
de droguri, exploatarea și organizarea de acțiuni de natură educațional-preventivă.
Obiective urmărite:
•

Dezvoltarea parteneriatelor cu parteneri sociali cu scopul realizării unor activități
educative școlare și extrașcolare comune;

•

Promovarea și derularea unor programe și parteneriate care promovează educația în
spiritul multiculturalismului;

•

Educarea elevilor în spiritul cunoașterii și conservării specificului local și național în
contextul procesului de integrare europeană și globalizare;

•

Realizarea unor activități de informare privind la situațiile de risc și formele de
agresivitate din societate;

•

Prevenirea și combaterea violenței, a consumului de droguri și substanțe drogante, a
traficului de ființe umane;

•

Realizarea unor acțiuni prin care elevii să-și dezvolte creativitatea și potențialul
creator;

•

Organizarea de activități care dezvoltă educația pentru o cetățenie democratică;

•

Formarea și dezvoltarea atitudinilor și comportamentelor pentru un stil de viață
sănătos;

•

Prevenirea efectelor psihologice și sociale ale diferitelor tipuri de dependență.
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Activitatea educativă derulată în anul școlar 2017-2018 s-a caracterizat prin diversitate
(din punct de vedere al tematicilor abordate), complexitate (formele de manifestare au fost
diverse: concursuri, sesiuni de comunicări, festivaluri, expoziții, proiecte, campanii etc.) și
arie largă de extindere (fiecare profesor diriginte a derulat cel puțin un proiect educativ).
În semestrul al doilea, în perioada 15-19 aprilie 2018, accentul a fost pus pe realizarea
programului „Săptămâna Școala altfel”. Programul a fost primit cu entuziasm și în acest an
de către elevi și de cele mai multe cadre didactice și a determinat implicarea activă a tuturor
actorilor educaționali și propunerea unor programe complexe, variate, axate pe nevoile de
învățare ale elevilor. Această săptămâna consacrată activităților de educație nonformală a
reprezentat o provocare pentru elevi, cadre didactice, părinți și instituțiile partenere ale școlii
în organizarea unui program atractiv și diversificat de activități, focalizat pe învățarea
experențială, altfel decât în timpul programului școlar tradițional. De menționat este faptul că,
succesul activităților educative la nivelul unității de învățământ a constat în colaborarea
permanentă a școlii cu ONG-urile, precum și cu alte instituții guvernamentale cu atribuții în
domeniul educației.
Comisia diriginților și-a desfășurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la
începutul anului școlar, dar și să răspundă unor cerințe ivite ulterior. Prin activități precum
ateliere de lucru, dezbateri, concursuri, competiții sportive, spectacole artistice, vizite de
studiu la obiective de interes educațional, proiecte ecologice și de voluntariat, excursii și
acțiuni de educație pentru sănătate, consiliere și orientare pentru alegerea carierei, școala a
oferit elevilor o alternativă de învățare, în scopul modelării acestora în spiritul valorilor
societății și a formării de comportamente responsabile, a dezvoltării abilităților de viață,
crescând gradul de implicare al elevilor în activitățile organizate.
Promovarea unor programe educaționale și activități în spiritul normelor și
valorilor europene
➢ Proiectele clubului IMPACT ,,Cu și despre oameni” ,,E lerning from nature” ,,Iași, o
scenă pentru istorie”;
➢ Derularea unor programe de formare a deprinderilor de igienă și prevenire a bolilor
cauzate de nerespectarea normelor igienice;
➢ Combaterea consumului de alcool, droguri, a fumatului în parteneriat cu Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Iaşi;
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➢ Desfășurarea de activități în parteneriat cu ONG-uri: „Salvați copii”, “Alături de
voi”, „Solidaritate și Speranță” ;
➢ Educația pentru sănătatea mintală;
➢ Activități de voluntariat în cadrul SNAC, dar și în colaborare cu alte instituții ;
➢ Vizionari de spectacole, concerte, expozitii, lansări de carte și filme, etc. ;
➢ Vizite la muzee, case memoriale și alte instituții;
➢ Realizarea de excursii și drumeții;
➢ Educarea elevilor în spiritul cunoașterii / conservării specificului românesc;
➢ Activități artistice;
➢ Atragerea și implicarea tinerilor în acțiuni cu caracter sportiv;
➢ Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale;
➢ Recunoașterea educației nonformale ca dimensiune fundamentală a procesului
instructiv- educativ (palate și cluburi ale copiilor), activitatea cu biblioteca, cluburi și
cercuri tematice: Clubului de Scrabble – Amariei-Hondrea Oana, Cercul de Teatru
Școlar – Stancu Alina, Clubul Media – Isai Elena, Clubul de lectură – prof. de limba
română, Clubul de dezbateri academice 3D. Dezbatem. Demonstrăm. Descoperim –
Stanciu Adriana, Isai Elena, Cercul de Legumicultură – Prisacaru Pansela, IMPACT Mazga Diana.

Proiecte și programe derulate în anul școlar 2017-2018
• Cooltură prin lectură – Honceriu Geanina și Târzianu Larisa;
• Proiectul „Natura în oraș” (Fundația Noi orizonturi) – amenajarea în școală a unui
spațiu de recreere pentru elevi – Mazga Diana, Bucuci Anca;
• Drumeție la Poiana cu schit în cadrul proiectului E-learning from nature (Fundația
EuroEd, Probike Addiction), octombrie 2017, Mazga Diana,
•

Biblioteca vie cu tema Voluntariatul, rolul și importanța acestuia în dezvoltarea
tinerilor, decembrie 2017 - Mazga Diana ;

• Cafenea caritabilă (în parteneriat cu Consiliul elevilor) Bucuci Anca, Mazga Diana ;
• proiectul international “Get Addicted to Sport Values” ;
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• Parteneriat educaţional „1 Decembrie pentru sufletul românilor!” Dumitru Ana
Maria ;
• ,,Un cadou pentru un zâmbet”, ediţia a III-a, Asociația Partida Romilor Pro –Europa,
dec. 2017 - Alina Elena Munteanu ;
• Atelierul de proiecte de echipa “Exploring Shakespeare” (aprilie, 2018)– Alina
Stancu, Alina Elena Munteanu,
• proiectului educațional județean „Împreună învingem distanțele”, Osoi, Comarna, mai2018 - Agache Luminița;
• participare la FILIT și Festivalul Internațional al Educației, octombrie 2017-2018;
• cercul de lectură „Pe urmele Șeherezadei” în parteneriat cu Editura Art - Isai Elena;
• clubului de lectură „Dor de carte” la gimnaziu (clasele a VII-a B, a VIII –a B) şi liceu
(clasa a X –a B) – pe tot parcursul anului şcolar (7 întâlniri) - Agache Luminița;
• parteneriat cu Grupul editorial Corint- Pașaport pentru cultură - Honceriu Geanina,
Târzianu Larisa;
• Proiectul “Să păstrăm memoria comunităţii, să fim noi în Europa!” în parteneriat cu
Muzeul Municipal Iaşi - Târzianu Larisa, Honceriu Geanina;
• programului „Dialoguri pentru suflet”, organizarea conferinței Suferința – întristare
sau bucurie?, invitat Pr Nicodim Petre - Isai Elena;
• proiectului Viață și spiritualitate - Honceriu Geanina;
• Noaptea Cercetătorilor – Machiu Ana;
• Flowers Rocks! – Burlacu Mirela;
• activitatea ,,Îndrăznește să fii Bun !”,din cadrul proiectului ,,Împreună pentru
toleranță” – Machiu Ana;
• programul educațional Ora de Net –

Organizația Salvați Copiii – Machiu Ana,

Hadarag Marnela, Stanciu Adriana, Porof Ioan;
• programul educațional de mediu PATRULA DE RECICLARE – liceul nostru a obținut
locului I și premiul în valoare de 800 lei pentru activitățile de reciclare a deșeurilor
electronice de la Asociația Română pentru Reciclare ROREC;
• activitățile organizate cu ocazia evenimentelor internaționale Hour of Code 2017Porof Ioan;
• ” Ia SI green bag creează şi responsabilizează pentru ECO-ul naturii” – Antal Irina;
• ”Comemorare Holocaust” – Panaite Elena-Valerica, Podaru Lucian, Preda Iuliana;
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• Incursiuni românești în an centenar – Panaite Elena-Valerica, Hadarag Marnela;
• A fost odată ... România Mare - Panaite Elena-Valerica, Honceriua Geanina;
• ,Ai rădăcini. Tradiția e Cool(tură)!” ,,IA ȘI te formează!” – Isai Elena, Vacariu
Claudia;
• parteneriat educaţional: Parteneriatul Şcoală –Biserică, prin Preotul Petrică Lehaci,
parohul Bisericii Sf. Nectarie Taumaturgul – Prisacaru Mihaela, Vcariu Claudia;
• ,, O campanie pentru viaţă” -activităţi desfăşurate în parteneriat cu Asociaţia ,,Pro
Vita”, Iaşi-asociaţie din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei - Prisacaru Mihaela,
Vacariu Claudia;
• „Şcoala valorilor”- dezbatere cu invitat Pr. Radu Branză - Prisacaru Mihaela, Vacariu
Claudia;
• Școala pentru valori autentice cu tema „Responsabilitatea” (acțiune filmată de Digi Tv
și mediatizată în presă), decembrie 2017, Monica Dumitrașcu, O. Grivincă;
• „Cartea, comoara sufletului” – inv. primar, bibl. Luchian Lăcrămioara;
• ,,Şcolăreii ne învaţă şcolii cum să-i facem faţă” – înv. primar;
• Proiectul Eurolexis - Amariei-Hondrea Oana, Daniela Ciubotariu;
• In pas cu știința – Catedra de fizică-chimie-biologie;
• Dezvoltarea capacităţilor cognitive în domeniul chimiei fundamentale şi aplicaţiile ei
la nivel preuniversitar – Condrea Adriana;
• Strategia națională de acțiune comunitară - Pintilie Mirela;
• Programul Eco-școala –Hadarag Marnela, Prisacaru Pansela, obținerea de topuri de
hârtie în urma activităților de reciclare în colaborare cu firma SC INVESTMENT SRL
Iași;
• Programul ECDL – Alina Scutaru;
• Siguranța pe Internet – catedra de Tehnologii ;
• Un zâmbet pentru bunicii noştri! desfăşurat în perioada noiembrie-decembrie 2016
alături de Grupul Vocal „Scherzando” care a susţinut un program artistic la Căminul
de bătrâni „Sfinţii Împăraţi şi Elena” Iaşi – Hadarag M., Stanciu A., Machiu A., Galeș
V., Ghiță Vasilica, Dumitru A.M. ;
• Proiectul de voluntariat IMPACT – Mazga Diana, Antici Adina.
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Programele de cooperare și integrare europeană
✓ 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;
✓ Organizarea Zilelor Erasmus+, 11-12 oct. 2017 – toți participanții la mobilități;
✓ Redactarea raportului final al proiectului european Erasmus+ KA1 Înnoirea
practicilor pedagogice ale profesorilor de științumaniste în era digitală - Daniela
Ciubotariu;
✓ Colaborare cu Edmundo Educativa (implicare in programul Edmundo – A World of
Education) – membrii catedrei;
✓ Promovarea imaginii școlii (mass-media, reviste școlare, publicații) - diseminare
activități proiect Erasmus+KA1 - toți participanții la mobilități;
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DOMENIUL III. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

III. 1. Autoevaluarea instituțională
Considerăm că întreaga activitate desfășurată în cadrul Liceului Teoretic ,,Miron
Costin,, în cursul anului școlar 2017-2018 vine să susțină imaginea de instituție în care se
cultivă respectul pentru calitate și în care resursele materiale și cele umane se conjugă spre a
oferi o educație adaptată nevoilor elevilor și părinților dar și priorităților comunității locale,
naționale și europene.
Activitatea comisiei CEAC din şcoală a fost reglementată prin stabilirea componenţei,
sarcinilor şi responsabilităţilor sale în cadrul şcolii.
S-a acordat o importanţă deosebită sprijinirii activităţii acestei comisii şi funcţionării
acesteia în conformitate cu legea calităţii.
Comisia este cuprinsă în organigrama şcolii şi portofoliul său conţine informaţii utile
şi relevante pentru asigurarea unei educaţii de calitate:
• Plan de acţiune;
• Instrumente de monitorizare;
• Rapoarte de evaluare internă;
• Planuri de măsuri remediale;
• Proceduri interne de asigurare a calităţii;
S-a acordat importanţa cuvenită utilizării feed back – ului constructiv furnizat ca
rezultat al activităţii CEAC şi efectul poate fi descris prin coerenţă şi interes sporit manifestat
de personalul şcolii pentru ca şcoala să furnizeze servicii educaţionale de calitate. Au fost
elaborate proceduri interne de asigurare a calităţii care au fost prezentate personalului şcolii şi
s-a urmărit respectarea lor.
A fost utilizată platforma https://calitate.aracip.eu/ pentru încărcarea bazei de date a
școli și consemnarea activităților de îmbunătățire a calității și de evaluare internă:
• Adaptarea şi diversificarea strategiilor de predare centrate pe elev;
• Rezultate foarte bune la examenele naționale;
• Diversificarea ofertei educaționale prin propunerea de cursuri și activități extrașcolare cu
carater artistic, aplicativ;
• Realizarea unui număr mai mare de activități didactice cu caracter interdisciplinar;
• Optimizarea modului de organizare a activităților în ”Săptămâna altfel”;
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• Elaborarea fișei pentru autoevaluarea/evaluarea activității personalului unității;
• Identificarea de soluții pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității didactice;
• Organizarea tezelor cu subiect unic ca instrument de evaluare internă pentru performanţele
elevilor de la gimnaziu;
• Implicarea mai activă a Asociației părinților de la LTMC în viața școlii;
• IdentificareA nevoilor școlii și a posibilităților de ocupare a posturilor disponibile și de
promovare pentru personalul nedidactic din școală;
III.2. Asigurarea și optimizarea dezvoltării instituționale
Activitățile desfășurate în cadrul demersului managerial au contribuit la asigurarea și
optimizarea dezvoltării instituționale. De asemenea s-a urmărit obținerea de venituri din
donații și sponsorizări și implicarea Asociației părinților de la LTMC în dotarea și amenajarea
unor spații din școală.
Au fost proiectate și implementate instrumente și proceduri pentru autoevaluarea
instituțională :
• Fișa de observare a lecției;
• Fișa de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic ;
• Fișe de atribuții pentru întregul personal ;
• Instrumente pentru evaluarea şi notarea elevilor:
✓ analiza testelor iniţiale/sumative, cu concluzii şi măsuri de îmbunătăţire;
✓ fişele de evaluare continuă şi sumativă a elevilor
✓ portofoliile elevilor
✓ analize şi rapoarte statistice şi comparative.
Procedurile interne elaborate au fost aduse la cunoștință personalului școlii și a fost
monitorizată aplicarea lor.
Efectele activităţii desfăşurate de CEAC sunt concretizate la nivelul şcolii prin:
• un interes sporit al profesorilor pentru utilizarea metodelor de învăţare centrate pe elev;
• preocupări pentru o evaluare mai obiectivă, orientată pe competenţe şi utilizarea de
instrumente de evaluare mai moderne şi mai diverse;
• activităţi de consiliere şi orientare vocaţională mai susţinute;
• activităţi crosscurriculare mai numeroase la nivelul şcolii;
• interes sporit pentru organizarea de activităţi extracurriculare;
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• o autoevalure şi o evaluare a profesorilor transparentă, unitară şi constructivă
În cursul anului şcolar 2017-2018 s-au asigurat mijloacele şi materialele didactice,
baza logistică pentru desfăşurtarea şi optimizarea activităţilor instructiv-educative şi a celor
extracurriculare prin proiectarea bugetului în conformitate cu curriculum şcolii. Bugetul local
a fost constituit pe baza costului standard/elev, iar bugetul de venituri proprii şi sponsorizări a
fost fundamentat în funcţie de veniturile estimate a se realiza din închirieri şi sponsorizări,
astfel încât să se realizeze îmbunătăţirea spaţiilor de învăţământ.

III. 3. Analiza financiară
Activități realizate:
Prin instrumentul economic, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului financiar
2017 – trimestrele III (parțial) și IV, și trimestrele I – II și parțial trim III al anului financiar
2018 au fost aprobate de către ordonatorii de credite (I.S.J și Primaria Municipiului Iași)
prevederi bugetare din următoarele surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul local și
venituri proprii, pentru buna desfășurare a procesului instructiv educativ din anul școlar 2017
– 2018.
Astfel, pentru această perioadă au fost angajate prevederi bugetare de către ordonatorul de
credite al instituției, iar serviciul contabilitate a efectuat plățile pentru:
-

drepturile salariale cuvenite personalului angajat al instituției ;

-

Burse acordate elevilor din Republica Moldova, burse sociale, ajutoare sociale – Bani de
liceu și decontarea cheltuielilor cu naveta elevilor în condițiile legii;

-

Utilitățile consumate atât în clădirea liceului cât și în sala de sport;

-

Bunurile de natura celor consumabile și a celor de natura obiectelor de inventar și a
serviciilor pentru buna desfășurare a activității;
-

Lucrările de Reparații capitale împrejmuire şcoală au fost finalizate si in luna iunie
2018 au fost recepționate.
Împreună cu ordonatorul de credite s-a demarat

procedura de inventariere a

patrimoniului instituției cât și a fondului de carte din biblioteca școlii.
S-a adecvat activitatea compartimentului la planul de dezvoltare instituțională și
specificului acesteia. S-au întocmit actele justificative și documentele contabile cu respectarea
formularelor și regulilor de alcătuire și a termenelor de predare.
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Împreună cu grupul de lucru pentru monitorizarea și implementarea standardelor
privind sistemul de control intern managerial, s-a întocmit Programul de dezvoltare pentru
anul 2018 și au fost emise anexele suport pentru Raportul privind activitatea de control intern
managerial desfășurat în anul 2017.

Resurse materiale
În anul școlar 2017-2018, sursele de finanțare pentru asigurarea întreținerii bazei
materiale a instituției au fost : bugetul local, veniturile proprii. Din aceste surse de finanțare
s-au achiziționat bunuri de natura obiectelor de inventar, cât și a celor de natura
consumabilelor cum ar fi:
-

scaune pentru elevi;

-

sonerie automata;

-

fișete metalice ;

-

1 copiator alb negru, format A3;

-

2 laptopuri cu ecran de 17 inch;

-

2 unități interne hard disk SSD 250 Gb;

-

1 multifuncțional laser alb negru, format A4;

-

achiziție fond carte pentru biblioteca școlii;

-

servicii deratizare;

-

servicii reparații jaluzele verticale;

-

servicii reparații tamplarie pvc;

-

servicii verificare prize de pământ;

-

materiale pentru întreținere și funcționare;

-

materiale pentru curățenie;

-

furnituri de birou.
Tot în acest an școlar, s-au continuat, finalizat și recepționat lucrările de Reparații

capitale împrejmuire şcoală.
Bazele de date ale școlii BDNE și SIIR au fost actualizate. În completarea și
transmiterea machetelor solicitate de ISJ Iași s-au respectat cerințele și termenele
specificate.
Toate informațiile legate de activitatea școii, sunt făcute publice cu deschidere și
transparență, fiind postate la avizierul școlii, și pe pe pagina Web a instituției noastre.
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Colaborarea unității cu ISJ Iași s-a concretizează prin răspunsul prompt şi pozitiv la
toate solicitările privind mobilizarea personalului în vederea participării la toate examenele
naționale, în calitate de supraveghetor sau evaluator.
Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, a fost:
• Centru de examen pentru Evaluarea naţională;
• Centru pentru susținerea inspecțiilor speciale la clasă –pentru candidații la concursul de
titularizare 2018 –la disciplinele: Limba și Literatura română, Istorie, Socio-umane, Educație
Fizică și Sport;
•Centru pentru organizarea unor activităţi metodice la Matematică, Istorie, Franceză, Chimie,
Educație fizică și sport, Comisia de prevenire a violenței.
Școala nostră asigurând buna desfăşurare a acestor examene/activități metodice prin
mobilizarea tuturor resurselor materiale şi umane necesare, conform metodologieie şi
normelor elaborate de MEN şi ISJ Iași.
Şcoala noastră s-a implicat în organizarea şi susţinerea de concursuri şi olimpiade
punând la dispoziţie resursele materiale şi umane necesare bunei desfăşurări a acestora.
Dintre acestea amintim:
Organizarea olimpiadelor și concursurilor naționale/județene:
•

Concursul de fizică și chimie pentru școlile din mediul rural „Impuls perpetuum" –
faza județeană, mai 2018;

•

Concursului Național PHI, ian. 2018;

•

Olimpiada de fizică, feb. 2018;

•

Olimpiada de chimie, martie 2018;

•

Olimpiada de TIC, aprilie 2018;

•

Olimpiada ,,Tinerii dezbat,, mai 2018;

•

Concusul național Geoinfovirtual (online) feb. 2018

Organizarea de concursuri școlare locale / județene / regionale / naționale la nivelul
unității:
• Fazele locale ale tuturor olimpiadelor pe discipline și a concursurilor;
• Organizarea Concursului Județean MATEROM; membrii catedrelor de lb. romană și
matematică au participat ca propunători de subiecte, evaluatori- mai 2018;
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• Organizarea Concursului

Regional ,,Popas pe tărâmul fanteziei. Tehnica Quilling,, -

martie 2018;
• Concursul județean Eurolexis – scrabble multilingvistic, ediția a VI-a, aprilie 2018;
• Organizarea Concursului

Național de Creare de Povești ,,Copilul - un bulgăre de

creativitate’’, ianuarie 2018;
• Organizarea Simpozionului-concurs ,,Gândesc eco,, aprilie 2018.

Considerăm că școala noastră transmite prin întreaga activitate către comunitatea
locală un mesaj de profesionalism și disciplină, care alături de rezultatele școlare deosebite,
întărește imaginea unei școli cu învățământ de calitate, pe care Liceul Teoretic ,,Miron
Costin,, Iași a câștigat-o de-a lungul timpului.

Octombrie 2018
Iași

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI

Page 68

