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ANALIZA 

ACTIVITĂŢII DIDACTICE DESFĂŞURATĂ 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

1. EDUCAŢIA PENTRU TOŢI - REPERE NAŢIONALE ŞI EUROPENE 

 

Scopul  educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului.  

 În acest sens şcoala trebuie sa fie o instituţie socială cu multiple funcţii, aptă să răspundă 

eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de 

bine. În acest sens, învăţământul trebuie să răspundă la trei priorităţi interconectate: 

 Creştere inteligentă - dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare 

 Creştere durabilă - promovarea unei economii mai ecologice şi mai competitive, care să 

utilizeze mai eficient resursele 

 Creştere favorabilă incluziunii - promovarea unei economii cu grad înalt de ocupare, 

care să genereze coeziune socială  

În contextul apartenenţei la o Europă unită , şcoala românească are  ca  ţinte -cheie pentru 

orizontul de timp 2020 : 

 Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani trebuie să crească de la nivelul actual 

de 69%, la cel puţin 75%; 

 Numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie trebuie redus cu 20 de milioane; 

 Nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare trebuie să atingă 3% din PIB-ul UE; 

 Rata părăsirii timpurii a şcolii să ajungă sub 10%, iar ponderea populaţiei tinere care va fi 

absolvit învăţământul terţiar să fie de cel puţin 40%. 

 Rata părăsirii timpurii a şcolii reprezintă procentul din populaţia de 18-24 de ani care a 

finalizat cel mult învăţământul gimnazial şi  care nu este cuprinsă în nici o formă de 

educaţie sau formare profesională în ultimele 4 săptămâni anterioare anchetei. 

-Ţinta propusă în Strategia Europa 2020: 10%. 

-Ţinta asumată de România până în 2020: 11,3%. 

 Cel puţin 95% din populaţia de vârstă între 4 şi 6 ani să fie în învăţământul preşcolar (în 

2009, EU – 91,7%, RO -82,3%). 

 Procentul tinerilor de 15 ani cu performanţe reduse la lectură, matematică şi ştiinţe să 

ajungă sub 15%. 

 Procentul tinerilor care părăsesc timpuriu şcoala să fie sub 10%. 

 Cel puţin 85% din tinerii de 22 de ani să fie absolvenţi ai învăţământului secundar 

superior (în 2010, EU – 79%, RO – 78,2%). 

 Procentul tinerilor de 30-34 de ani care sunt absolvenţi ai învăţământului terţiar să fie cel 

puţin de 40% (în 2010, UE – 33,6%, RO – 18,1%). 

 Procentul din populaţia activă care participă la învăţarea pe tot parcursul vieţii să fie de 

cel puţin 15% (în 2010, UE – 9,1%, RO – 1,3%). 

Documente de referinţă  

 Strategia Europa 2020 
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 Planul Naţional De Reformă 

 Programul De Guvernare 2017 – 2020 

 Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România 

 Strategia Naţională pentru Învăţământ Terţiar 2015 – 2020 

 Strategia Naţională de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii 2015 -2020  

 Strategia Aracip pentru perioada 2011-2015 - Recâştigarea încrederii în educaţie.  

 Raport Unicef - Toţi copiii la școală până în 2015. Iniţiativa globală privind copiii în 

afara sistemului de educaţie. Studiu Naţional – România. 

 Planul de Acţiuni pe perioada 2013-2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

 

Direcţii generale de acţiune 

 Aplicarea unor programe integrate orientate către tinerii care nu sunt incluşi nici în 

sistemul de educaţie sau formare şi nici în ocupare.  

 Consolidarea cooperării instituţiilor şi actorilor relevanţi pentru monitorizarea tranziţiei 

tinerilor de la şcoală la viaţa activă/carieră, la nivel central şi regional/local prin 

dezvoltarea unui sistem de monitorizare a acestor tranziţii. 

 Creşterea atractivităţii sistemului de formare vocaţională şi educaţională, inclusiv prin 

campanii de informare, consiliere şi orientare, competiţii şi sprijinirea tinerilor aflaţi în 

sistemul de educaţie obligatorie pentru a se familiariza cu viitoarele locuri de muncă, 

calificări şi oportunităţi de carieră. 

 Corelarea curriculumului cu schimbările structurale de pe piaţa muncii în perspectiva 

anului 2020. 

 Dezvoltarea competenţelor generice (competenţe digitale, limbi străine, abilităţi 

antreprenoriale şi competenţe sociale, comunicare) ale forţei de muncă.  

 Introducerea şi recunoaşterea metodelor inovative de predare / formare bazate pe 

tehnologia informaţiei în formarea profesională continuă (e-learning). 

 Implicarea partenerilor sociali în definirea / validarea calificărilor, a standardelor 

ocupaţionale şi programelor cadru de formare profesională continuă pentru asigurarea 

transparenţei calificărilor şi consistenţei certificatelor. 

 Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale.  

 Asigurarea accesului tuturor copiilor / elevilor la serviciile educaţionale 

 Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie.  

 Implementarea descentrălizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ.  

 Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ.  

 Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară 

pentru elevi. 

 Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor.  

 Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european. 

 Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile 

de educaţie şi de formare profesională. 
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2. COLEGIUL  TEHNIC EDMOND NICOLAU  

DIAGNOZA ÎN ANUL  ŞCOLAR 2016-2017 

 

 RESURSE UMANE – ELEVI ŞI PERSONAL  ANGAJAT  
 

EFECTIVE ELEVI - LICEU ZI – 192 elevi 
 

Nr. 

Crt. 

CLS. FILIERĂ / PROFIL/CALIFICAREA 

PROFESIONALĂ 

Nr. elevi la 

început an 

sc. 

(total / fete) 

Nr. elevi la 

sf. an şcolar 

(total / fete) 

1.  
9 A Domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară 

(Tehncian în morărit, panificaţie şi produse făinoase) 

29/24 26/22 

2.  
9 B Domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie 

(Tehnician în turism) 

29/19 27/18 

TOTAL 58/43 53/40 

3.  
10 A Domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară 

(Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală) 

2717 23/14 

4.  
10 B Domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie 

(Tehnician în gastronomie) 

27/18 26/18 

TOTAL 54/35 49/32 

5.  
11 A Tehnologică / Res.nat. și protecţia mediului / Tehnician în 

morărit, panificaţie şi produse făinoase 

22/12 17/8 

6.  11 B Tehnologică / Servicii / Tehnician în turism 22/17 21/16 

TOTAL 44/29 38/24 

7.  

 

12 

A+C 

Tehnologică / Res.nat. și protecţia mediului / Tehnician în 

prelucrarea produselor de origine animală  

+ 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician designer vestimentar 

10/4 

+  

6/5 

9/3 

+ 

6/5 

8.  
12 B Tehnologică / Servicii / Tehnician în gastronomie 24/17 22/15 

TOTAL  40/26 38/23 

 

 ŞCOALĂ PROFESIONALĂ – 182 elevi 
 

Nr. 

Crt. 
CLS FILIERA / PROFIL/CALIFICAREA 

PROFESIONALA 

Nr. elevi la 

inceput an 

sc. 

( total / fete) 

Nr. elevi la 

sf. an şcolar 

(total / fete) 

1.  
9 C Turism şi alimentaţie / Ospătar (chelner) vânzător în 

unităţi de alimentaţie 

30/20 23/16 

2.  

 

9 D 

Industrie alimentară / Brutar-patiser-preparator produse  

făinoase 

+ 

14/12 

+     

 15 /10        

13/11 

+ 

15/10 
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Turism şi alimentaţie /Bucătar 

3.  9 E Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile 17/14 14/12 

4.  9 F Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Zidar 21/0 17/0 

TOTAL 
 

97/56 

 

82/49 

5.  
10 C Turism şi alimentaţie / Ospătar (chelner) vânzător în 

unităţi de alimentaţie 

 

30/18 

 

26/15 

6.  
10 D Industrie alimentară / Brutar-patiser-preparator produse  

făinoase 

 

29/16 

 

24/12 

7.  

  

 

10 E 

Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile 

+ 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Zugrav, ipsosar, 

vopsitor, tapetar.  

12/9 

+ 

13/0 

9/6 

+ 

8/0 

TOTAL 
 

84/43 

 

67/33 

8.  
11 P Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

Meseria: Izolator 

6/0 5/0 

 

LICEU – SERAL - 257 
 

Nr 

Crt. 

Cls. Filiera / Profil/Calificarea profesionala 

 

Nr. elevi la 

început an 

sc. 

( total / fete) 

Nr. elevi la 

sf. an şcolar 

(total / fete) 

1.  9 As Domeniul pregătirii de bază: Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice  

30/16 18/10 

2.  10 

As 

Domeniul pregătirii de bază: Mecanică 30/13 20/10 

3.  11 

As 

Domeniul pregătirii de bază: Industrie Alimentară 

(Tehncian în morărit, panificaţie şi produse făinoase) 

25/20 21/20 

4.  11 

Bs 

Sem 

II 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice 

25 14/8 

5.  11 

Cs 

Sem 

II 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician designer vestimentar 25 12/9 

TOTAL 135/49 85/57 

6.  12 

As 

Tehnologică  / Tehnic / Tehnician designer vestimentar 24/12 24/12 

7.  12 

Bs 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician designer vestimentar 18/7 13/6 

8.  12 

Cs 

Tehnologică / Servicii / Tehnician în gastronomie 16/11 13/10 
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ŞCOALĂ POSTLICEALĂ / ŞCOALĂ DE MAIŞTRI – 240 elevi 
 

TOTAL 58/30 50/28 

9.  13 

As 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician desenator ptr. construcţii 

şi instalaţii 

22/4 18/4 

10.  13 

Bs 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician designer vestimentar 22/19 18/15 

11.  13 C 

+ 

13 D 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician mecatronist  

+ 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician desenator ptr. construcţii 

şi instalaţii 

10/0 

+ 

11/5 

10/0 

+ 

9/5 

TOTAL  65/28 55/24 

Nr. 

crt. 

Clasa Domeniul / Calificarea profesionala 

 

Nr. elevi la 

inceput an 

sc. 

( total / fete) 

Nr. elevi la 

sf. an şcolar 

(total / fete) 

1.  PL - I 

A 

TURISM / AGENT DE TURISM-GHID 

 

29/18 15/9 

2.  PL - I 

B 

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / TEHNICIAN 

DIETETICIAN 

23/14 9/7 

TOTAL 52/32 24/16 

3.  PL –II 

A 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ / TEHNICIAN 

CONTROLUL CALITĂŢII PROD. AGRO-

ALIMENTARE 

15/8 11/5 

4.  PL – 

II B 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ / TEHNICIAN DIETICIAN 13/10 8/5 

5.  PL – 

II C 

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / ORGANIZATOR DE 

CONFERINŢE, TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII 

17/13 13/10 

6.  PL – 

II D 

SERVICII / TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE 

SECRETARIAT 

18/17 9/9 

7.  PL – 

II E 

TEXTILE - PIELARIE / CREATOR PROIECTANT 

ÎMBRĂCĂMINTE 

15/13 11/10 

8.  PL – 

II F 

CONSTRUCTII, INSTALATII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / 

TEHNICIAN DEVIZE SI MASURATORI IN 

CONSTRUCTII 

17/4 11/3 

TOTAL  95/65 63/42 

9.  M I - 

C 

CONSTRUCTII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / 

MAISTRU MECANIC MASINI SI UTILAJE PENTRU 

CONSTRUCTII 

23/0 23/0 

10.  M I - 

D 

TEXTILE - PIELARIE / MAISTRU CONFECTII 

IMBRACAMINTE (MAISTRU CROITOR) 

28/24 26/22 

TOTAL 51/24 49/22 

11.  M II - 

G 

CONSTRUCTII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE /   

MAISTRU MECANIC MASINI SI UTILAJE PENTRU 

CONSTRUCTII 

 

26/0 

 

22/0 
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EFECTIVE ELEVI  2016-2017  
 

 Liceu Zi 

 

Liceu seral 

 

Şcoală Profesională Şcoală 

Postliceală / 

Maiştri 

Total 

 192 257 182 240 871 

% 22% 29% 21% 28%  
 

 

PERSONAL ANGAJAT 
 

 

 

 RESURSE CURRICULARE - PLAN DE ŞCOLARIZARE Implementat 

 
LICEU ZI  

 
FILIERA / PROFIL /CALIFICAREA PROFESIONALĂ Nr. 

clase 

Nr. elevi  

(total / 

fete) 

APROBAT / 

NEAPROBAT 

ISJ 

Domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară (Tehncian în 1 29 / 21 APROBAT 

12.  M II - 

H 

CONSTRUCŢII / MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, 

INDUSTRIALE SI AGRICOLE   

15/0 11/0 

13.  M II - 

I 

TEXTILE- PIELARIE / MAISTRU CONFECTII 

IMBRACAMINTE (MAISTRU CROITOR) 

23/23 17/17 

TOTAL  64/23 50/17 

PERSONAL DIDACTIC PERSONAL DIDACTIC 

AUXILIAR 

PERSONAL 

NEDIDACTIC 

54 14 21 

Doctorat – 2; Gradul I – 33; 

Gradul II – 11; Definitivat – 4 

Debutanți – 4 

PERSONAL DIDACTIC 

 54  

Gradul didactic I 

35 

Gradul didactic II 

11 

Definitivat 

4 

Debutanţi 

6 

Prof. 

Titula

ri  

 

MI Prof. 

suplinit

ori 

PCO Titula

ri  

detaşa

ţi 

MI Prof. 

titulari 

Prof. 

suplinit

ori 

Prof. 

titul

ari 

Prof. 

suplin

itori 

Prof. 

suplinitori 

22 6 4 1 2 1 9 1 1 3 4 
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prelucrarea produselor de origine animală) 

    

Domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimetaţie (Tehnician în 

gastronomie) 

1 29 / 18 APROBAT 

TOTAL: 2 58 / 39  

 
ŞCOALĂ PROFESIONALĂ 

 
FILIERA / PROFIL /CALIFICAREA PROFESIONALĂ Nr. clase Nr. elevi  

(total / 

fete) 

APROBAT / 

NEAPROBAT 

ISJ 

Turism şi alimentaţie / Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentaţie 
1 29 / 23 APROBAT 

Industrie alimentară / Brutar-patiser-preparator produse  făinoase 

+ 

Turism şi alimentaţie /Bucătar 

0,5  

 

+ 

0,5 

14 / 10 

 

 

14 / 8 

 

 

APROBAT 

Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile 

+ 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Zugrav, ipsosar, vopsitor, 

tapetar 

0,5  

 

+ 

0,5 

 

12 / 9 

+ 

12 /1 

 

APROBAT 

TOTAL: 3 71 / 51  

 
LICEU – SERAL  
 

 
ŞCOALĂ POSTLICEALĂ / ŞCOALĂ DE MAIŞTRI  

 

FILIERA / PROFIL /CALIFICAREA PROFESIONALĂ  Nr. 

clase 

Nr. elevi 

(total / 

fete) 

 

APROBAT / 

NEAPROBAT 

ISJ 

Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie 1 30 / 13 APROBAT 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician în construcţii şi lucrări publice 1 28 / 4 APROBAT 

Tehnologică  /  Res.nat. şi protecţia mediului / Tehncian în 

prelucrarea produselor de origine animală 
1 28 / 15 APROBAT 

TOTAL: 3 86 / 32  

FILIERA / PROFIL /CALIFICAREA PROFESIONALĂ  Nr. 

clase 

Nr. elevi 

( total / 

fete) 

APROBAT / 

NEAPROBA

T ISJ 

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / TEHNICIAN NUTRIŢIONIST 1 30 / 21 APROBAT 

CONSTRUCTII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE /   MAISTRU 1 23 / 3 APROBAT 
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 RESURSE MATERIALE – ÎNTREŢINERE ŞI DEZVOLTARE BAZĂ MATERIALĂ 
 

Informaţii privind spaţiile şcolare 
 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul 

documentului de deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa (mp) 

1. Săli de clasă /grupă H.C.L.M. 53/31.03.2004 26 1890 

2. Cabinete* H.C.L.M. 53/31.03.2004 19 665 

3. Laboratoare* H.C.L.M. 53/31.03.2004 6 600 

4. Ateliere* H.C.L.M. 53/31.03.2004 5 550 

5. Sală şi/sau teren de educaţie 

fizică şi sport* 

H.C.L.M. 53/31.03.2004  2 1490 

6.  Spaţii de joacă * H.C.L.M. 53/31.03.2004 2 320 

TOTAL 60 5515 

 

Informaţii privind spaţiile auxiliare 
 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul 

documentului de deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa (mp) 

1. Bibliotecă şcolară /  H.C.L.M. 53/31.03.2004 2 150 

2. Sală  servit masa* H.C.L.M. 53/31.03.2004 1 228 

3. Dormitor * H.C.L.M. 53/31.03.2004 47 1316 

4. Bucătărie * H.C.L.M. 53/31.03.2004 1 112 

CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE   

CONSTRUCTII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / MAISTRU 

MECANIC MAŞINI ŞI UTILAJE DE CONSTRUCŢII 

1 25 / 0 APROBAT 

TOTAL: 3 78 / 24  
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5. Spălătorie * H.C.L.M. 53/31.03.2004 1 84 

6. Spaţii sanitare H.C.L.M. 53/31.03.2004 21 240 

7. Spaţii depozitare  H.C.L.M. 53/31.03.2004 10 300 

TOTAL 84 2430 

 

Informaţii privind spaţiile administrative 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul 

documentului de deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa (mp) 

1. Secretariat H.C.L.M. 53/31.03.2004 2 60 

2. Birou directori  H.C.L.M. 53/31.03.2004 2 54 

3. Contabilitate * H.C.L.M. 53/31.03.2004 1 54 

4. Casierie  * H.C.L.M. 53/31.03.2004 - - 

5. Birou administraţie* H.C.L.M. 53/31.03.2004 2 36 

6. Arhivă  H.C.L.M. 53/31.03.2004 2 40 

TOTAL 8 244 

 

Dotări şi logistica IT  

CORP A 
 

Nr.Crt. Locaţie Nr. calculatoare 

1. Laborator Informatica Corp A 26 

2. Cabinet firma de exercitiu 5 

3. Cancelarie 1 

4. Laborator biologie 1 

5. Laborator fizica 1 

6. Cabinet geografie 1 

7. Cabinet limbi străine 1 

8. Cabinet română 1 

9. Cabinet socio-umane 1 (laptop) 

10. Laborator chimie 1 

11. Biblioteca 1 

12. Cabinet turism 2 

13. Cabinet gastronomie 1 
 

CORP B 
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Nr.Crt. Locaţie Nr. calculatoare 

1. Laborator Informatica Corp B 15 + 4 CES 

2. Laborator Ind. Alimentara 3 

3. Laborator textile 1 

4. Laborator Ind Alimentara (Uliescu) 1 

5. Laborator Construcţii (Găman) 11 

6. Laborator Construcţii (Pară) 3 

7. Laborator Construcţii (Marinescu) 1 

8. Cabinet psiholog 1 
 

ADMINISTRATIV 
 

Nr.Crt. Locaţie Nr. calculatoare 

1. Contabilitate 2 + 2 laptop-uri 

2. Secretar Şef 1 + 1 laptop 

3. Secretariat 3 

4. Director 1 laptop 

5. Director Adj. 2 

6. Informatician 1 + 4 laptop-uri 

7. Administrator de patrimoniu 1 

8. Cabinet medical 1 

9. Sala radio 1 
 

IMPRIMANTE ŞI MULTIFUNCŢIONALE 
 

Nr.Crt. Locaţie Număr 

1. Contabilitate 2 

2. Secretar Şef 1 

3. Secretariat 2 

4. Director Adj. 2 

5. Informatician 3 

6. Administrator 1 

7. Cancelarie 1 

8. Cabinet firma de exercitiu 1 

9. Laborator fizica 1 

10. Laborator chimie 1 

11. Biblioteca 1 

12. Laborator textile 1 

13. Cabinet pshiholog 1 

 

PROIECTOARE 
 

Nr.Crt. Locaţie Număr 

1. Laborator informatica Corp A 1 

2. Cabinet firma de exercitiu 1 

3. Sala festivitati 1 

4. Laborator biologie 1 
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5. Cabinet geografie 1 

6. Cabinet socio-umane 1 

7. Cabinet limbi straine 1 

8. Laborator chimie 1 

9. Laborator textile 1 

10. Laborator Ind. Alim. 1 

11. Laborator constructii (Gaman) 1 

12. Informatician 1 
 

Total 
Cabinete si 

laboratoare 
Administrativ 

Calculatoare 83 20 

Imprimante 5 13 

Proiectoare 12 0 
 

 

 RAPORT CHELTUIELI - ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017 

 

 COLEGIU  

 CHELTUIELI DE PERSONAL                                                            3.037.010,00 LEI 

 CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII                                                    404.132,00 LEI   

 CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                     39.492,00 LEI 

 BURSE BUGET LOCAL                                                                             4.413,00 LEI                                                                      
            

BURSE  

    

BURSE MERIT       10 

              STUDIU      3 

              MEDICAL   1 

              VENIT         1     

              ORFAN        1                                                     

TRANSPORT BUGET LOCAL                                                                  1997,00 LEI 

TRANSPORT ELEVI RURAL                                                                 60.797,00 LEI 

BANI DE LICEU          25 ELEVI                                                           43.088,00 LEI 

BURSE PROFESIONALE     150 ELEVI                                              193.673,00 LEI 

ELEVI CU CES                                 9.750,00 LEI 

 

                     TOTAL                                                                          3.784.602, 00 LEI 
 

 ATEN       

Vizita elevi proiect Kaufland -   616,00 lei 

Proiect Kaufland Amenajări -     521,00 lei 

Proiect Diversităţi culturale -    7364,00 lei 

Balul bobocilor                  -        459,00 lei 
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Proiect Mărțișoare             -        149 lei 

Ofertă educațională           -         242 lei 

Deplasare Concurs Mozaic Științific – Slobozia – 255 lei                    

 

RAPOARTE ACTIVITATE COMISII METODICE  

ANUL ŞCOLAR 2016- 2017 

 

Comisia metodica:  Limbă şi Comunicare                           Responsabil:  Turcoianu Teodora  

Membrii comisiei metodice  

Subcomisia: Limba şi Literatura Română  

1. Prof. Teodora Turcoianu 

2. Prof. Necoară Adina  

3. Prof. Muşat Cristina 

4. Prof. Negoiţă Doina 

 

  Subcomisia: Limbi Moderne 

1. Prof. Ene Magdalena 

2. Prof. Florea Felicia  

3. Prof. Ciobanu Georgiana 

4. Prof. Radu Geanina 

5. Prof. Păncescu Mirela 

6. Prof. Necula Silvia  

 

Subcomisia  Limba şi Literatura Română: 

Obiective propuse: 

 Orientarea către eficientizarea şi ridicarea calităţii; 

 Centrarea procesului educativ pe formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor; 

 Evaluarea internă periodică a calităţii activităţii educative la nivelul catedrei; 
 
Puncte tari: 

 Formarea continuă a cadrelor didactice, consilierea şi orientarea privind cariera; 

 Îndeplinirea tuturor activităţilor, conform planificării acestora; 

 Actualizarea permanentă a măsurilor şi acţiunilor care se impun în realizarea proiectării şi 

organizării activităţii, atât în ceea ce priveşte activitatea formală şi nonformală, cât şi în ceea 

ce priveşte resursele materiale, activitatea cu părinţii, evaluarea şi asigurarea calităţii; 
 

Puncte slabe: 

 existenţa probabilă a unor bariere de comunicarea elev-profesor; 

 absenteismul de la orele de limbă română a elevilor, mai ales de la clasele liceale; 

 neimplicarea părinților în viața școlarului; 
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 mediile slabe obţinute de unele clase la testările iniţiale; 

 rezultatele nesatisfăcătoare la Simularea probei scrise de Bacalaureat din sesiunea de simulări 

decembrie 2016; 

 interesul din ce în ce mai scăzut al elevilor față de procesul de educaţie, în general, și de 

procesul instructiv educativ, în special. 

 

Subcomisia  Limbi moderne: 

Obiective propuse: 

 Achiziționarea și dezvoltarea de către elevi a competențelor de comunicare necesare pentru o 

comunicare adecvată situațional și acceptată social; 

 Însușirea de către elevi de cunoștințe, deprinderi și atitudini specifice la niveluri echivalente 

cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de Referință; 

 Evaluarea demersul didactic atât cu instrumentele tradiționale de evaluare cât și prin metode 

și instrumente complementare de evaluare;  

 
Puncte tari: 

 Buna colaborare între membrii catedrei; 

 Eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitate în adoptarea 

stilurilor de predare; 

 Buna pregătire a cadrelor didactice, pasiunea pentru profesia aleasă; 

 Climat favorabil, bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice; 

 Calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 
 

Puncte slabe: 

 Lipsa unei motivaţii interioare a învăţării in randul elevilor; 

 Lipsa unor programe interdisciplinare, minimalizarea activității profesorilor care se             

implică totuși în astfel de programe și a rezultatelor obținute de elevi; 

 Lacune în cunoştinţele elevilor privind limbile străine.  

 

 

Nr.  Tip de activitate  Scurtă descriere  

1. Activităţi la 

nivelul şcolii 

(lecţii deschise, 

referate, sesiune 

de comunicări, 

etc) 

 

 

 

 

 

Subcomisia  Limba şi Literatura Română: 

 

1. Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii 

educative, conform metodologiei, precum şi activităţi la clasă pentru 

asigurarea progresului optim pentru fiecare elevi şi menţinerea ori 

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare; 

2. Prelucrarea in cadrul şedinţei de catedră şi în cadrul claselor a 

informaţiilor cuprinse in scrisoarea metodică şi în foaia de parcurs; 

3. Realizarea si susţinerea testărilor iniţiale, la toate clasele, conform 

indicaţiilor metodologice primite; 

4. Celebrarea zilei de nastere a poetului M. Eminescu - prof. Muşat 

Cristina şi prof. Negoiţă Doina; ianuarie 2017 
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5. Olimpiada de Limba si Literatura Romănă, etapa pe şcoală şi locală 

2016 – participă prof. Turcoianu Teodora şi prof. Necoară Adina; 

6. Activităţi de pregătire suplimentară a elevilor în vederea susţinerii 

examenului de Bacalaureat; 

7. Organizarea simulării examenului de bacalaureat (proba scrisă) - 

toţi membrii catedrei de limba română; 

8. Evaluarea lucrărilor scrise - simulare examenul de bacalaureat 

(proba scrisă) – prof. Turcoianu Teodora şi prof. Necoară Adina; 

9. Analiza rezultatelor elevilor la simulările examenului de 

Bacalaureat – identificarea efectelor perturbatoare în apreciere şi 

notare; 

10. Transmitere rezultatelor centralizate către conducerea şcolii şi către 

ISJ Brăila, conform indicaţiilor metodologice primite; 

11.  Articole publicate în format electronic despre „Portul popular” 

ISBN 978-973-0-22879-3 - prof. Turcoianu Teodora şi prof. Necoară 

Adina; 

12. Susținerea lucrării pentru gradul didactic I - Lectura și analiza 

romanelor lui L. Rebreanu. Tradițional vs. Modern în procesul de 

predare-învățare - febr. 2017; 

 

 

Subcomisia Limbi Moderne: 

 

1. Elaborarea testelor iniţiale, aplicarea acestora şi analiza rezultatelor 

– participă toţi membrii catedrei - septembrie 2016; 

2. Lecţie demonstrativă: Les loisirs!  - clasa a XIII-a A seral, profesor 

Necula Silvia, octombrie 2016; 

3. Lecţie demonstrativă: Les jeunes et la presse, clasa a XIa B, prof. 

Radu Geanina, noiembrie 2016; 

4. Susţinerea materialului cu tema:  Stratégies de motivation en 

classe de FLE (comment enseigner le français), prof. Păncescu Mirela, 

noiembrie 2016; 

5. Lecţie  demostrativă Continuous Tense Forms, clasa a IX-a, prof. 

Ene Magdalena, decembrie 2016; 

6. Susţinerea materialului cu tema: Teens and reading skills, prof. 

Florea Felicia, decembrie 2016; 

7. Organizarea Olimpiadei de limba engleză – etapa pe şcoală – prof. 

Florea Felicia şi prof. Ene Magdalena; 

8. Ziua Limbilor Moderne: Limbile străine - izvor de cultură şi 

civilizaţie – participă membrii catedrei; 

9. Sustinerea materialului cu tema: Teens and reading skills - Prof. 

Florea Felicia, decembrie 2016; 

10. Susținerea materialului cu tema: Ziua Francofoniei - Prof. Necula 

Silvia, martie 2017; 

11. Proiect educațional Francofonie – 20 martie 2017 

12. Sustinerea materialului cu tema: Motivation in Learning English -  
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Prof. Ene Magdalena, martie 2017; 

13. Susținerea materialului cu tema: Le vocabulaire en classe de 

langue - Prof.Radu Geanina, aprilie 2017; 

14. Lecție demonstrativă: Green Issues, clasa a X-a A C, Prof. Florea 

Felicia, aprilie 2017; 

15. Lecție demonstrativă: Apprenons a aimer la nature!, clasa a X-a 

As, prof. Păncescu Mirela, mai 2017; 

2. Activităţi la nivel 

judeţean 

Subcomisia  Limba şi Literatura Română: 

 

1. Evaluare la Olimpiada de lectură - Lectura ca abilitate de viață – 

LAV, etapa județeană – prof. Turcoianu Teodora; 

2. Olimpiada de lectură - Lectura ca abilitate de viață – LAV, etapa 

județeană – supraveghere / prof. Necoară Adina; 

3. Cursuri de formare: Managementul proiectelor 2017; Curs de 

formator aplicație în concret; Managementul Carierei - prof. 

Turcoianu Teodora; 

4. Târgul de ofertă educațională, promovarea școlii - toți membrii 

catedrei; 

 

Subcomisia  Limbi Moderne: 

1. Proiect judeţean Tradiţii în România, Franţa şi Anglia – au 

participat membrii catedrei, elevi ai şcolii noastre şi elevi de clasa a 

VIII a din şcolile partenere; 

2. Curs de formare: Management și consiliere pentru cariera didactică 

– prof. Florea  Felicia, prof. Radu Geanina, prof. Necula Silvia; 

3. Activităţi 

educative / 

extracurriculare 

Subcomisia  Limba şi Literatura Română: 

1. Încheierea proiectului „Kaufland te premiază!”- participă toţi 

membrii catedrei de limba română; 

2. Proiect educaţional Diversităţi culturale, participă prof. Turcoianu 

Teodora şi prof. Necoară Adina; 

3. Membru în echipa proiectului educațional interjudețean Degusto 

Fest, mai 2017 - prof. Turcoianu Teodora; 

4. Coordonatorul echipei de proiect al concursului național Tot numai 

un zâmbet - febr. 2017 - prof. Turcoianu Teodora; 

5. Participarea la activitatea proiectului caravană Mă vinde mâine...!, 

iunie 2017 - prof. Turcoianu Teodora; 

6. Coordonatorul echipei de proiect județean Tradiții și obiceiuri în 

România, Franța și Anglia, martie 2017 - prof. Turcoianu Teodora; 

7. Coordonatorul echipei de proiect Erasmus TOOLS - febr. 2017- 

prof. Turcoianu Teodora; 

8. Membrul echipei de proiect Erasmus TOOLS-febr. 2017 - prof. 

Necoară Adina; 

9. Activitate în cadrul programului Școala Altfel - karaoke show, mai 

2017 - prof. Turcoianu Teodora; prof. Necoară Adina; 

10.  Pregătirea şi organizarea activităţilor din cadrul Zilelor Şcolii. 
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Subcomisia Limbi Moderne: 

 

1. Happy Halloween Day – toți membrii catedrei; 

2. Valentine’s Day – toți membrii catedrei; 

3. Ziua Limbilor stăine - toți membrii catedrei; 

4. Serbarea de Crăciun - toți membrii catedrei; 

4. Rezultate şcolare Subcomisia  Limba şi Literatura Română: 

 

1. Eleva Blehoeanu Carmen cls a IX-a B zi – calificată la faza 

judeţeană a Olimpiadei de Limba şi Literatura Română; 

2. Simulare examenul de Bacalaureat decembrie 2016: 
Proba scrisă: elevi înscrişi: 44 – promovaţi: 15– absenţi: - – procent 

34%; 

 

Examenul de Bacalaureat 2017: 

Sesiunea iunie: 

Proba orală: înscrişi: 24 – promovaţi: 24– absenţi: 0– procent; 100% 

Proba scrisă: înscrişi: 45– promovaţi: 14 – absenţi: – procent 35% 

 

Sesiunea august 2017: 

Proba orală: înscrişi: 6 – promovaţi: 6– procent: 100% 

Proba scrisă: Înscrişi: 45 – promovaţi: 4– absenţi: 15– procent: 10% 

 

Subcomisia Limbi Moderne: 

 

Promovabilitate la examenul de Bacalaureat a fost bună, rezultatele 

exprimate  în niveluri europene de competență au fost preponderent A2 

și B1; 

 

Comisia metodică Matematică şi Ştiinţe                   Responsabil:    Prof. Ilie Teodora 

Subcomisia: Matematică 

 
1. Prof. Ciocla Valeriu 

2. Prof. Domniţeanu Daniela 

3. Prof. Andronic Oana 

4. Prof. Streche Marin  

5. Pof. Mihalcea Andreea Grațiela 

 
 

 

 

 

 

 

Subcomisia: Chimie / Fizică / Biologie 

 
1. Prof. Teodora Ilie 

2. Prof. Dorina Vintilă 

3. Prof. Vasilica Maraloiu  

4. Prof. Condurache Angela 

5. Prof. Negoiță Daniela 

 
 

 

Subcomisia: TIC 

 
1. Prof. Moise Anișoara 

2. Băluţă Iuliana 
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Subcomisia  Matematică: 

Obiective propuse: 

 creşterea nivelului de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe; 

 creşterea atractivităţii studiului disciplinelor din cadrul   catedrei de matematică; 

 pregătirea continuă a lecţiilor; 

 creşterea obiectivităţii evaluării; 

 creşterea promovabilităţii elevilor la examenul de bacalaureat; 

 
Puncte tari: 

 elaborarea testelor iniţiale pentru fiecare nivel de învăţământ, aplicarea acestora şi analiza 

rezultatelor la nivelul catedrei; 

 parcurgerea materiei în conformitate cu planificările; 

 toţi membrii comisiei sunt cadre didactice responsabile, cu experienţă, pregătire pedagogică şi    

metodică bună; 

 participarea la activităţile metodice din şcoală şi la nivel judeţean; 

 implicarea profesorilor din catedra de matematică în desfăşurarea cercului de matematică; 

 buna colaborare între membrii comisiei; 
 

Puncte slabe: 

 conţinutul extrem de încărcat al programelor şcolare în raport cu numărul de ore alocate, 

 dezinteresul arătat de către unii elevi, faţă de disciplina matematică. 

 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

 

Obiective propuse: 

 creşterea nivelului de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe ale elvilor; 

 creşterea atractivităţii studiului disciplinelor din cadrul comisiei: fizică, chimie, biologie; 

 abordarea continuă a învăţării centrate pe elev; 

 creşterea obiectivităţii evaluării; 

 creşterea promovabilităţii elevilor la examenul de bacalaureat; 

 creşterea eficienţei activităţii de perfecţionare la nivelul catedrei; 

 număr mai mare de elevi implicaţi în activităţi extracurriculare.  

 
Puncte tari: 

 Profesori cu specializare adecvată, cu grad didactic I şi  cursuri de perfecţionare parcurse în 

diverse domenii; 

 Responsabilitate, experienţă pedagogică acumulată; 

 Parcurgerea integrală a materiei şi notarea ritmică a elevilor; 

 Participare la activităţile metodice din şcoală şi la nivel de judeţ; 

 Participarea la desfăşurarea  examenelor naţionale, concursurilor şi olimpiadelor; 
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 Buna colaborare între membrii catedrei; 

 Existenţa unei minibiblioteci în laboratorul de chimie;  

 Condiţii bune de desfăşurare a orelor de curs şi a activităţilior extracurriculare; 

 Posibilitatea desfăşurării orelor în laborator în proporţie de peste 90 %. 
 

Puncte slabe: 

 Competenţe reduse în utilizarea platformelor electronice; 

 Dificultăţi în multiplicarea testelor / fişelor de lucru  pentru elevi; 

 Număr mic de elevi care susţin examenul de bacalaureat la fizică şi chimie;  

 Utilizarea redusă a dotărilor din laboratoare; 

 Dificultăţi în atenuarea comportamentelor violente ale unor elevi. 

 

Oportunități 
 

 Posibilitatea de a participa la cursuri de perfecționare gratuită prin CCD; 

 Accesul la informare prin internetul scolii; 

 Planul de învățământ pentru școala profesională; 

 Preocupări pentru dezvoltarea școlii profesionale - sistemul de burse profesionale; 

 Posibilitatea de a activa în diverse comisii de lucru; 

 Management stimulativ. 

 
Amenințări 
 

 Diminuarea numărului de ore de specialitate ca urmare a micșorării numărului de clase al 

nivelului de școală; 

 Număr mic de ore de fizică, chimie și biologie la clasele din domeniul servicii; 

 Programe supraîncărcate care conduc la parcurgerea materiei într-un ritm alert; 

 Creșterea numărului elevilor cu ritm lent de învățare sau cu CES dintr-o clasă și lipsa 

programelor / instrumentelor suport pentru învățarea centrată. 

 

Subcomisia TIC: 

 

Obiective propuse: 

 Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare prin creşterea calităţii şi 

menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice; 

 Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ prin permanentizarea utilizării 

metodelor activ participative, ca instrumente de învăţare; 

 Necesitatea racordării la standardele şi cerinţele europene în domeniul educaţiei, si mai ales in 

folosirea IT in orice domeniu; 

 Implicarea în diverse activităţi educative care să contribuie la sporirea prestigiului şcolii; 

 Diversificarea metodelor de evaluare progresivă pe parcursul semestrului; 

 Utilizarea metodelor moderne la ore, desfășurarea de ore cu caracter inter și transdisciplinar.  

 
Puncte tari: 
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 Utilizarea calculatorului este privită de către elevi ca un mijloc de dezvoltare personală; 

 Toate cadrele  didactice din catedra de informatică sunt calificate și implicate permanent în 

activităţi didactice; 

 Participarea elevilor școlii la programul internațional online „HOUR OF CODE”; 

 Educaţia nu mai este privită de către elevi ca un mijloc de promovare socială; 

 Rezultate  bune ale elevilor la sfarsitul anului şcolar; 

 Toate cadrele  didactice din catedra de informatică sunt calificate și implicate permanent în 

activități de perfecționare profesională; 

 Asigurarea condițiilor de lucru prin achiziţionarea de noi calculatoare şi realizarea unui nou 

laborator de informatică; 
 

Puncte slabe: 

 Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea de noi echipamente IT performante 

pentru desfăşurarea unui proces activ şi modern prin mijloace multimedia în cadrul 

laboratoarelor existente; 

 Plan cadru de învățământ neadecvat unei pregătiri corespunzătoare pentru clasele terminale de 

liceu seral prin inexistenţa orelor de informatică în ciclul superior. 

 Atractia exercitată asupra elevilor de tehnologia informaţională, contribuie la diminuarea 

timpului acordat studiului; 

 Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea de noi echipamente IT performante 

pentru desfăşurarea unui proces activ şi modern prin mijloace multimedia în cadrul 

laboratoarelor existente; 

 Plan cadru de învățământ neadecvat unei pregătiri corespunzătoare pentru clasele terminale de 

liceu seral prin inexistenţa orelor de informatică in ciclul superior. 

 

Nr.  Tip de activitate  Scurtă descriere  

1. Activităţi la nivelul şcolii 

( lecţii deschise , referate, sesiune 

de comunicări …etc) 

 

 

 

 

 

Subcomisia  Matematică 

1. Proiectarea riguroasă a materiei în conformitate cu 

cerinţele programei; 

2. Elaborarea şi aplicarea de teste iniţiale şi de 

progres; 

3. Analiza permanentă a criteriilor de evaluare; 

4. Teste de evaluare cu ritmicitate lunară; 

5. Aplicarea unor modalităţi alternative de evaluare 

(portofolii, referate, proiecte  etc.); 

6. Efectuarea de ore de pregătire suplimentară pentru 

examenul de bacalaureat; 

7. Organizarea de simulări semestriale;  

8. Întâlniri lunare ale membrilor comisiei conform 

graficului de activitate; 

9. Pregătire pentru examenul de bacalaureat – 

sistematizare informaţii conform programei şi 

rezolvarea de teste – prof. Ciocla Valeriu, prof. 

Domniteanu Daniela, prof. Andronic Oana, prof. 

Mihalcea Andreea; 
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10. Susţinerea referatului: Integrale definite deosebite 

-   prof. Streche  Marin,  noiembrie 2016; 

11. Lecţie demonstrativă - Progresii aritmetice, cls. IX 

A, prof. Mihalcea Andreea, noiembrie 2016; 

12. Analiza rezultatelor la simularea examenului de 

bacalaureat; 

13. Lecţie demonstrativă - Progresii geometrice, Cls. 

IX B, prof. Andronic Oana, 17 ianuarie 2017. 

14. Participarea la consfătuirea profesorilor de la 

începutul anului şcolar; 

15. Participare la Cercul Metodic Modulul Evaluare şi 

informare ştiinţifică; 

16. Responsabil comisie întocmire orar – prof. Ciocla 

Valeriu; 

17. Participare si organizare Concurs National de 

matematica aplicata Adolf Haimovici - etapa locală 

21.02.2017 - prof. Andronic Oana, prof. Domnițeanu 

Daniela. Supravegherea participantilor la concurs si 

evaluarea lucrărilor au fost realizate de prof. Andronic 

Oana, prof. Domnițeanu Daniela; 

18. Participare Concurs Mozaic Științific - prof. 

Domnițeanu Daniela - 1 aprilie 2017; 

19. Referat Strategii  alternative de evaluare la 

matematică, 4 aprilie 2017 -  prof. Ciocla Valeriu; 

20. Referat - Profesionalizarea carierei didactice: 

statut, roluri, competenţe, standarde – 24 mai 2017, 

prof. Andronic Oana; 

 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

 

1. Dezbaterea cu tema Evaluarea inițială a elevilor: 

elaborarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale- 

toţi membrii Comisiei metodice, organizator Vintilă 

Dorina; 

2. Dezbatere cu tema Examenul de Bacalaureat - 

prelucrarea metodologiei şi programelor școlare: 

participă cadrele didactice având elevi la clasele a XII-

a/ a XIII-a care au optat pentru a susţine examenul de 

bacalaureat; 

3. Referate:   
 Între Cartea - manual si manualul virtual – 

profesor Maraloiu Vasilica; 

 Laboratorul de chimie – profesor Ilie Teodora;  

 Transplantul de ţesuturi şi organe - profesor 

Negoiță Daniela; 

 Factori care distorsionează rezultatele evaluării- 
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profesor Condurache Angela; 

 PROIECTUL  ca metodă de evaluare a elevului — 

profesor  Negoiță  Daniela; 

 Caracterul  interdisciplinar al ştiinţei  moderne - 

profesor Ilie Teodora; 

 Workshop - Eficientizarea  siguranţei elevilor în 

laboratoarele de fizică, chimie  şi biologie - 

organizator profesor Ilie Teodora;  

4. Secvenţa de lecţie: - Diagrame de echilibru, 

profesor Maraloiu Vasilica; 

5. Secventa de lectie : Soluțiile,  în viața de zi cu zi  – 

profesor Ilie Teodora; 

 

Subcomisia TIC: 

 

1. Lecție Microsoft Word, Formatări - prof. Moise 

Anișoara; 

2. Referat ”Wikipedia - Softuri didactice” – prof. 

Moise Anișoara 

3. Referat Competențe digitale – prof. Calu Petruța 

4. Lecţie, nivel liceal: Teste iniţiale 

5. Activităţi de completare şi actualizare bază de date 

– platforma ARACIP; 

6. Coordonator al comisiei CEAC, membru în 

Consiliul de Administrație, membru în comisia de 

evaluare - Concurs directori, organizată de I.S.J. 

Brăila – prof. Moise Anişoara; 

7. Implicarea tuturor cadrelor didactice de 

informatică la activitățile școlii; 

8. Realizarea de întâlniri metodice interdisciplinare 

la nivelul școlii; 

9. Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

perfecționare și formare continuă; 

10. Pregătirea elevilor pentru participarea la diverse 

concursuri de specialitate. 

2. Activităţi la nivel judeţean / 

naţional 

 

 

 

 

Subcomisia  Matematică 

 

1. Participarea cadrelor didactice la perfecţionările 

realizate la nivel judeţean şi naţional: consfătuiri, 

comisii metodice, cursuri C. C. D etc; 

2. Concursul  Interjudețean de matematică și 

Informatică Tehnomath, ediția  I,  19 - 20 MAI 2017 -

organizat de C. T. Ed. Nicolau în parteneriat cu ISJ 

Brăila și SSMR Brăila; 

3. Lecţie demonstrativă: Metode interactive de 

predare TIC / Teste interactive de evaluare Exemple de 
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bune practici, profesor Moise Anişoara. 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

 

 Proiectul naţional Toamna printre frunze și rod – 

profesor Negoiță Daniela; 

 Participare în comisii la olimpiadele de fizică, 

chimie, biologie - etapele locale și județene - toți 

membrii catedrei; 

 Participare la Concursul Interjudeţean 

Interdisciplinar Mozaic Ştiinţific, competiţie 

desfăşurată pe 1 aprilie 2017, la Liceul Tehnologic 

“Al. I. Cuza” din Slobozia, Ialomiţa - profesorii Vintilă 

Dorina, Ilie Teodora, Negoiță Daniela; 

 Realizare subiecte pentru Simulare examen 

National de Bacalaureat, profesor Ilie Teodora; 

 PROGRAM Erasmus + , Proiect USEFUL-

USABILITY- DISPOSABILITY, profesor Ilie 

Teodora, (colectare selectivă de deșeuri, voluntariat, 

reciclare); 

 Târgul de ofertă educațională, promovarea școlii - 

toți membrii catedrei; 

 Formator CCD pentru cursul Asigurarea Calității 

în educație - profesor Ilie Teodora; 

 

Subcomisia TIC: 

1. Participarea la Consfătuiri de specialitate la nivel 

județean - participă membrii catedrei; 

2. Membru al corpului de metodiști disciplina 

Informatică -  prof. Moise Anișoara; 

3. Membru al corpului de metodiști disciplina 

Educație permanentă – prof. Calu Petruța; 

4. Olimpiada de Informatică – faza judeţeană – 

profesor evaluator,  profesor Moise Anișoara; 

5. Olimpiada de Tehnologia Informaţiei – faza 

judeţeană – profesor  evaluator Moise Anișoara; 

6. Concursul Tehnomath, membru în comisia de 

organizare concurs și evaluare, profesor Moise 

Anişoara; 

7. Parteneriat în proiectul regional 9 Mai-Ziua Europei 

2017, Școala gimnazială, Lunca, Slobozia, participare 

cu lucrare la Secţiunea II - Prezentări Power Point ale 

cadrelor didactice – prof. Moise Anișoara; 

8. Participare la Concursul Național de Referate și 

Cornunicări Științifice - cu participare internațională -

"Ștefan Procopiu", prof. Moise Anișoara. 

3. Activităţi educative / Subcomisia  Matematică 
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extracurriculare  

1. Balul Bobocilor – toți membrii comisiei; 
 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

 

1. Balul Bobocilor –participare, respectiv organizare 

– toţi membrii Comisiei 

2. Proiect interjudeţean Diversităţi culturale - 

participare, respectiv organizare – toţi membrii 

Comisiei; 

3. Serbarea de Crăciun - participare, respectiv 

organizare – toţi membrii Comisiei; 

4. Proiectul Şcoala Voluntarilor – profesor Ilie 

Teodora, profesor Condurache Angela; 

5. Organizare de consultări publice, elaborare proiect 

ROSE - profesor Ilie Teodora; 

6. MAI bun, MAI gustos! – profesor Ilie Teodora;   
 
Subcomisia TIC: 
 

1. Activităţi dedicate săptămânii „Şcoala Altfel”: 

Excursie la Salina Tg. Ocna, prof. Moise Anişoara; 

2. Activităţi dedicate Zilelor Şcolii: activități 

organizate în școală,  prof. Moise Anişoara; 

3. Participarea cu lucrare  - secțiunea profesori la 

Simpozionul Internațional Diversități Culturale -  

secțiunea ”Portul Popular între meșteșug și artă; 

4. Participare la Balul Bobocilor, profesor Moise 

Anişoara și prof. Calu Petruța; 

5. Participarea cu elevii clasei IX D la activitatea 

organizată de Biblioteca Panait Istrati pentru atragerea 

elevilor în lumea cărților; 

4. Rezultate şcolare Subcomisia  Matematică 
 

Elevi calificați la etapa județeană a Concursului 

Național de matematică aplicată Adolf Haimovici (18 

martie 2017): 

Chilaru Vasile, cls. IX A, Radu Andreea, cls. IX A - 

14 puncte – prof. Mihalcea Andreea 

Toader Andrei, cls. X B - 14 puncte - prof. Andronic 

Oana; 

Done Valentina, cls. XI B - 14 puncte, prof. 

Domnițeanu Daniela; 

În urma participării la Concursul  de matematica si 

științe Mozaic Științific (1 aprilie 2017) s-au obținut 

următoarele rezultate: 
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Doni  Ionela, cls. XII B - mențiune – prof. Ciocla 

Valeriu; 

Fluturaș Verginica, cls. XIB, premiul I - prof. 

Domnițeanu Daniela; 

Doni Valentina, cls. XI B - premiul II, prof. 

Domnițeanu Daniela; 

Anton Nicoleta, cls. X A - premiul II, prof. Andronic 

Oana; 

Târcavu Ioana, cls. X A - premiul III, prof. Andronic 

Oana; 

Toader Andrei, cls. X B – mențiune, prof. Andronic 

Oana; 

Chilaru Vasile, cls. IX A - premiul III, prof. Mihalcea 

Andreea; 

Radu Andreea, cls. IX A - premiul II, prof. Mihalcea 

Andreea 

 

La Concursul Interjudețean de matematică și 

informatică Tehnomath, ediția  I -  19 - 20 MAI 2017 

-organizat de C. T. Ed. Nicolau în parteneriat cu ISJ 

Brăila și SSMR Brăila s-au obținut următoarele 

rezultate: 

Chilaru Vasile, cls. IX A - premiul II, prof. Mihalcea 

Andreea; 

Popescu Cristiana Viorelia, cls. IX A, mențiune – prof. 

Mihalcea Andreea; 

Toader Andrei, cls.X B – mențiune, prof. Andronic 

Oana; 

Doni Valentina, Radu Adina, cls. XI - premiul II, prof. 

Domniteanu Daniela; 

Fluturaș Violeta, Istrate Valentina – cls. XI, mențiune, 

prof. Domnițeanu Daniela; 

Patriche Elena, Patriche Georgiana - cls. XI, mențiune, 

prof. Domnițeanu Daniela; 

 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

 

 Implicare 100% a membrilor catedrei; 

 Transfer de informatii transdisciplinar; 

 Promovare de bune practici; 

 Spirit de echipă dezvoltat; 

 Elevi implicaţi în activităţi curriculare şi 

extracurriculare; 

 Calitate în educație asigurată prin paleta 

difersificată de activități; 

 În urma participării la Concursul  de matematica si 
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științe Mozaic Științific (1 aprilie 2017) s-au 

obținut următoarele rezultate: 

- Andrei Toader, cls. a X-a - premiul II, chimie, prof. 

Teodora Ilie. 

- Vasile Chilaru, cls. a IX-a - premiul III, chimie, 

prof. Teodora Ilie. 

- Andreea Radu, cls. a IX-a - menţiune, chimie, prof. 

Teodora Ilie. 

- Ioana Târcavu, cls. a X-a - menţiune, chimie, prof. 

Dorina Vintilă. 

- Robert Munteanu, cls. a IX-a - menţiune, chimie, 

prof. Teodora Ilie. 

- Nicoleta Anton, cls. a X-a - menţiune, biologie, 

prof. Daniela Negoiţă. 

- Florin Ursache, cls. a XII-a - menţiune, biologie, 

prof. Daniela Negoiţă. 

- Georgiana Monica Patriche, cls. a XII-a - menţiune, 

biologie, prof. Daniela Negoiţă. 
 

Subcomisia TIC: 

 

1. Participarea cu prezentări ppt, secțiunea elevi, la 

Simpozionul internațional Diversități culturale -  

secțiunea ”Portul Popular între meșteșug și artă”: 

premiul I, obținut de elevul Petrea Ionuț, clasa a IX a 

F și premiul II, Stan Georgeta, clasa a X a B. 

2. Participare cu clasele de liceu la activitatea online: 

Ora de programare - site HOUR OF CODE, profesor 

Moise Anişoara. 

3.  Bacalaureat, proba de competenţe digitale: 

promovabilitate 100%; 

4.  Concurs Tehnomath - organizator I.S.J. Brăila - 

Nica Costel / Dinu Adrian, clasa XII B – prof. Moise 

Anişoara - Premiul I / Premiul II; 

5. Concurs regional Personalități marcante ale 

orașului meu, ediția a III-a Colegiul Tehnic Tomis, 

Constanța - Dumitrescu Diana, clasa IX D - Premiul I 

Dudu Ramona, clasa X B - Premiul II, prof. Moise 

Anişoara; 
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Comisia metodica Om şi societate             Responsabil: Prof. Buzoianu Manuela 

Subcomisia Istorie / Socio-umane: 

1. Prof. Miler Cornelia 

2. Prof. Nanu Laurenţiu 

3. Prof. Buzoianu Manuela 

4. Prof. Turcu Florentina 

5. Prof. Alberto Aichel 

 

Subcomisia Educaţie fizică şi sport / 

Geografie / Religie: 

1. Prof. Baldovin Nicuşor 

2. Prof. Turcu Decu Daniela 

3. Prof. Moroianu Magda 

 

Subcomisia Istorie / Socio-umane: 

Obiective propuse: 

 Participarea la concursuri / competiţii  atât a elevilor de la învăţământul de zi cât şi a elevilor 

de la învăţământul seral prin care să se permită valorificarea creativităţii acestora. 

 Creşterea calităţii procesului de predare - învăţare - evaluare în cadrul ariei curriculare Om şi 

societate. 

 Implicarea tuturor cadrelor didactice din cadrul catedrei istorie-socio umane în activităţi  

diverse care să contribuie la sporirea prestigiului şcolii. 

 
Puncte tari: 
 

 Planificările anuale şi semestriale au fost realizate la timp şi în concordanţă cu cerinţele 

programelor. 

 Nu s-au constatat situaţii în care materia planificată să nu se fi predat în întregime şi la timp. 

 Toţi membrii catedrei şi-au întocmit documentele de planificare anuală in conformitate cu 

reglementarile legale in vigoare; 

 Toţi membrii catedrei au fost implicaţi în activităţi  extraşcolare; 

 Buna colaborare între membrii catedrei istorie / socio-umane. 
 

Puncte slabe: 

 Interesul din ce în ce mai scăzut al elevilor faţă de procesul de educaţie, în general, şi de 

procesul instructiv - educativ, în special. 

 Dezinteresul familiei faţă de activităţile de informare desfăşurate de către şcoală. 

 Nivelul slab al pregătirii elevilor, care nu permite obţinerea de performanţe la olimpiadele 

şcolare. 

 

Subcomisia Educaţie fizică şi sport / Geografie / Religie: 

Obiective propuse: 

 Optimizarea obiectivelor, metodelor, mijloacelor și formelor de organizare a procesului de 

predare-învățare; 
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 Creșterea randamentului școlar al elevilor - se va asigura însușirea reală a cunoștințelor 

predate, cel puțin la nivel minimal, prin îmbinarea noțiunilor teoretice cu exerciții practice. 

 
Puncte tari: 
 

 Existența unui colectiv didactic bine pregătit, cu specializare adecvată, grade didactice și 

experiență profesională, implicat activ în activități variate; 

 Participarea cu elevii la manifestări cultural-educative; 

 Cabinete amenajate tematic, material documentar, surse de informare pentru elevi, acces la 

internet; 

 Preocupări de a colabora cu familiile elevilor. 

 
Puncte slabe: 

 Întârzieri în predarea documentelor; 

 Nerespectarea termenelor activităților planificate; 

 Nivelul slab al pregătirii elevilor care nu permite obținerea de performanțe la olimpiadele 

școlare (excepție concursurile sportive). 

 

Nr.  Tip de activitate  Scurtă descriere  

1. Activităţi la nivelul şcolii 

( lecţii deschise , referate, sesiune 

de comunicări …etc) 

 

 

 

 

 

 Subcomisia Istorie / Socio-umane: 

 Proiectarea activităţii la nivelul clasei s-a realizat 

prin dezvoltarea de competenţe, prin   însuşirea de 

cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si 

transcurriculare a conţinuturilor  programelor 

şcolare. În activitatea desfăşurată s-a  ţinut cont de 

reglementările elaborate de Ministerul Educatiei, 

precum şi de recomandările primite din partea 

inspectorilor de specialitate. 

 Perfecţionarea ştiinţifică şi pedagogică a cadrelor 

didactice care au susţinut examene de grad şi au 

participat la cursuri de formare continuă – prof. 

Buzoianu Manuela - IC 1 - grad didactic I; 

 Curs de perfecţionare Pro management 

educaţional – prof. Buzoianu Manuela. 

 Dezvoltarea unor noi stategii, metode şi stiluri de 

predare (interdisciplinaritatea, învăţarea prin 

descoperire, lucrul în echipă); 

 Strategiile didactice la istorie, ştiinţele socio-

umane au fost adaptate în aşa fel încât să asigure 

elevilor capacităţile necesare învăţării permanente. 

 Atmosferă de lucru care a stimulat 

disponibilităţile spre acţiune, prin abordarea 

interdisciplinară a conţinuturilor, prin antrenarea 

tuturor elevilor în activităţi de învăţare, prin 
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cooperare, folosind cu precădere metode activ – 

participative, interactive şi de stimulare a 

creativităţii. 

 Elevul a fost pus permanent în situaţia de a 

judeca, a coopera,  a avea păreri, a analiza 

răspunsuri, a ajunge la identificarea răspunsurilor 

corecte. 

 Pe tot parcursul anului au fost aplicate atat 

evaluări scrise cât și orale, în care s-au îmbinat 

metodele de evaluare moderne cu cele tradiționale. 

 

Subcomisia Educaţie fizică şi sport / Geografie / Religie: 

1.   Activitate demonstrativă cu echipa reprezentativă 

de fotbal a școlii, prof. Baldovin Nicușor; 

2. Activitate demonstrativă la clasa a XII-a cu tema 

Podișul Moldovei, prof. Turcu-Decu Daniela; 

3. Prezentarea noutăților editoriale, prof. Turcu-

Decu Daniela; 

4. Prof. Baldovin Nicușor a participat la două 

cursuri: cel de mentor și "Scriere proiecte europene 

ERASMUS+". 

5. Susținere referat Strategii cooperante utilizate în 

cadrul conflictelor, prof. Turcu-Decu Daniela; 

6. Susținere referat Celebrarea evenimentelor cu 

semnificație religioasă, prof. Moroianu Magda; 

7. Susținere referat Viteza, prof. Baldovin Nicușor ; 

8. Activitate demonstrativă Instrumente TIC folosite 

în predarea religiei, prof. Moroianu Magda ; 

2. Activităţi educative / 

extracurriculare 

Subcomisia Istorie / Socio-umane: 

Toţi profesorii din cadrul catedrei istorie socio-

umane  s-au implicat in activitatea educativă,  

atrenând elevii în diverse activităţi cultural-

educative: 

 Manifestări  legate de evenimente istorice; 

 Activităţi de cercetasi, excursii-drumeţii; 

 Vizitarea unor obiective de interes istoric; 

 Activităţi  proiect Diversităţi  culturale; 

 Activităţi proiect Kaufland te premiază! 

 Parteneriat cu Pro Democraţia; 

 Parteneriat cu Biblioteca Judeţeană; 

 Parteneriat cu Direcţia Judeţeană Pentru Sport şi 

Tineret, Brăila; 

 Activități dedicate Zilelor Școlii; 

 Manifestări  legate de evenimente istorice; 
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 Activități de voluntariat: „Târgul de marțișoare”; 

 Vizitarea unor obiective de interes istoric. 

 

Subcomisia Educaţie fizică şi sport / Geografie / 

Religie: 

 Masă rotundă Ziua Mondială a Munților Carpați, 

prof. Turcu-Decu Daniela; 

 Dezbatere cu clasele a IX-a, Sf. Cuvioasa 

Parascheva – Ocrotitoarea tinerilor, prof. 

Moroianu Magda; 

 Concurs tematic Ziua Internațională a Mării 

Negre, prof. Turcu-Decu Daniela; 

 Împreună pentru pace – activitate cu clasele a IX-

a, prof. Moroianu Magda; 

 1 Decembrie – Ziua Națională a României, prof. 

Baldovin Nicușor; 

 Activitate în parteneriat cu Biserica, Să-l 

întâmpinăm pe Hristos, prof. Moroianu Magda; 

 Concurs de eseuri cu tema Familia, prof. 

Moroianu Magda; 

 Dezbatere pe tema Ziua Mondială a 

Meteorologiei, prof. Turcu-Decu Daniela; 

 Vizionare joc de handbal, prof. Baldovin Nicușor. 

3.  Rezultate şcolare Subcomisia Educaţie fizică şi sport / Geografie / 

Religie: 

 La olimpiada de religie s-au calificat pentru faza 

județeană următorii elevi: Popa Georgiana Mihaela, 

Aramă Sabin Andrei, Petre Cristina Denisa de la 

clasa a IX-a,  Eșanu Elena, Ungureanu Georgiana – 

clasa a X-a, Radu Adina, Fluturaș Verginica Violeta 

– clasa a XI-a, Istrate Mihaela Cristina, Bercaru 

Ana-Maria, Doni Ionela – clasa a XII-a. 

 Echipa de fotbal băieți s-a calificat la ONSS – 

Turneul final. 

 La examenul de bacalaureat, disciplina geografie, 

rata de promovabilitate a fost de 100%.  
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Comisia metodică:  Tehnologii                                Responsabil: Prof.  Dună Magdalena 

Subcomisia Construcţii şi lucrări publice / 

Mecanică: 

1. Prof. Faur Elena 

2. Prof. Nicu Albu 

3. Prof. Pară Otilia 

4. Prof. Mileşchin Mariana 

5. Prof. Ilie Vasile  

6. Prof. Nedelcu Veronica 

7. M.I. Burghelea Ion 

8. M.I. Mocanu Aurel 

 

Subcomisia Textile - pielărie: 

1. Prof. Dimofte Iuliana 

2. Prof. Jalbă Niculina 

3. Prof. Dumitru Monica 

4. Prof. Blicher Daniela 

5. M.I. Buzea Georgeta 

6. M.I. Avrămia Marioara  

 
Subcomisia Industrie alimentară / Turism / Alimentaţie publică: 

1. Prof. Uliescu Mădălina 

2. Prof. Muşat Gabriela 

3. Prof. Dună Magdalena 

4. Prof. Toma Mihaela 

5. Prof. Turcu Daniela 

6. Prof. Laura Vasiliu 

7. Prof. Iacob Violeta 

8. Prof.Topor Antoneta 

9. Prof. Vădineanu Lăcrămioara 

10. M.I. Băbeanu Nicoleta 

11. M.I. Mocanu Tamara 

12. M.I. Ilie Marin 

 
 

Subcomisia Construcţii şi lucrări publice / Mecanică: 

Obiective propuse: 

 Promovarea  prestigiului şcolii prin diverse acţiuni şi activităţi; 

 Extinderea  şi diversificarea paletei de  calificări în domeniul construcţiilor; 

 Acţiuni  pentru combaterea absenteismului în randul elevilor; 

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare, observare şi analiza a noţiunilor teoretice şi practice  a 

elevilor cuprinse în programa şcolară; 

 Formarea de deprinderi şi abilităţi referitoare la activităţile specifice domeniului 

construcţiilor; 

 Creşterea  interesului  elevilor pentru asimilarea de cunoştinte şi formare de abilităţi practice 

în domeniu; 

 Promovarea şi păstrarea prestigiului  şcolii şi în special  pentru domeniul construcţii, deoarece  

acest domeniu este numai în şcoala noastră atât la nivel local cât şi judeţean iar cererea pe piaţa 

muncii este  foarte  mare; 

 Implicarea membrilor catedrei și a elevilor în acțiuni de voluntariat. 

 
Puncte tari: 
 

 Realizarea documentelor specifice activităţii de planificare  a activităţii instructiv – educative 

la începutul  anului şcolar: planul managerial al catedrei de construcţii, programul  activităţilor  



            MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

       Inspectoratul Școlar Județean Brăila 

                Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila 
                        Str. Calea Călărașilor nr. 206, Brăila 

      Tel. 0239673665; Fax. 0239671766; e-mail: edmondnicolaubr@yahoo.com 

 

educative  şcolare, extraşcolare şi extracurriculare,  graficul desfăşurarii  acestor activităţi, 

planificarea şedintelor cu părinţii. 

 Identificarea priorităţilor la nivelul activităţii educative şi practice în funcţie de specificul  

şcolii şi în consonanţă cu ordonanţa de urgenţă a guvernului României privind asigurarea calităţii  

în educaţie şi strategia MECTS. 

 Actualizarea punctelor de informare din şcoalăa referitoare la activitatea  instructiv – 

educativă şi  extracuriculară, facilitându-se o mai bună cunoaştere şi informare a elevilor. 

 Menţinerea în cadrul catedrei a unei atmosfere plăcute şi armonioase de colaborare şi lucru 

între toţi membrii acesteia;  

 Colaborarea cu partenerii  economici, administrativi şi culturali ai comunităţii locale brăilene 

este  foarte bună;  

 Elevii au manifestat interes pentru noţiunile care au aplicabilitate practică:                                            

lucrări de  igienizare, zugrăveli, vopsitorii, zidarii, izolaţii.     
 

Puncte slabe: 

 Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, precum şi dezinteresul  multora dintre ei faţă 

de şcoală, faţă de situaţia copiilor, de nevoile, situaţia şcolară, anturajul şi preocupările copiilor. 

 Creşterea  numărului  de elevi cu părinţii plecaţi la lucru în străinătate, aceştia fiind lăsaţi în 

grija rudelor, bunicilor etc, fapt care conduce la un comportament necivilizat şi dezinteresat faţă 

de şcoală, membrii catedrei implicându-se pentru temperarea acestora. 

 Stimularea insuficientă a elevilor cu rezultate în activităţile şcolare şi extraşcolare, din cauza  

fondurilor insuficiente. 

 
 

Nr.  Tip de activitate  Scurtă descriere  

1. Activităţi la nivelul 

şcolii (lecţii deschise , 

referate, sesiune de 

comunicări …etc) 

 

 

 

 

 

1.  Proiectarea activităţii  la nivelul clasei s-a realizat prin dezvoltarea  

de competente, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării 

transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. 

De asemenea, s-a ţinut cont de de noile reglementări elaborate de 

MECTS, precum şi de recomandărilor primite din partea inspectorilor de 

specialitate. 

2. Întocmirea  planificărilor de către membrii catedrei  în mod riguros  

conform planurilor de învăţământ pe fiecare modul şi calificare 

profesională. 

3. Activităţile didactice au fost concepute creativ, conform 

particularităţilor individuale ale elevilor, utilizându-se metode adecvate 

precum şi învăţarea centrată pe elev. 

4. Materialul didactic a fost diversificat, fişe de lucru, diverse soft-uri 

educaţionale, suport video, suport  electronic,  planşe de specialitate, 

vizite de fundamentare pe diverse şantiere de construcţii. 

5. S-a parcurs materia la fiecare disciplină şi modul de învăţământ, 

conform planificărilor calendaristice; 

6. S-au  întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învăţării,s-

au derulat  programe de pregătire  suplimentară  cu elevii, discuţii  cu 

părinţii. 
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7. Elevii au fost implicaţi  în situaţii  evaluative centrate pe obiective 

curriculare, analizându-se  ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi 

natura  dificultăţilor  de învăţare şi adaptare.  

2. Activităţi educative / 

extracurriculare 

1. Participare  la  ,,BALUL  BOBOCILOR” / SERBAREA DE 

CRĂCIUN;  

2. Efectuare  lucrări  de igienizare, reparaţii, zugrăveli, vopsitorii în 

şcoală; 

3. Participarea la concursul organizat de Holcim Romania ,,Micul 

zidar”, faza națională, obținând rezultate bune cu elevii de la școala 

profesională anul 2 și 3 pregătiți și îndrumați de ms Mocanu Aurel, ms. 

Burghelea Ion și prof Albu Nicu. 

3. Rezultate şcolare 1. Promovarea activă și continuă  a Școlii și a Ofertei   Educaționale 

pentru anul școlar 2017-2018; participarea  la ,,Târgul Meseriilor” cu o 

machetă de șemineu  realizat  în cadrul catedrei; 

2. Participarea la concursul organizat de Holcim Romania ,,Micul 

zidar”, faza națională, obținând rezultate bune cu elevi din clasele de 

școală profesională pregătiți și îndrumați de ms. Mocanu Aurel, ms. 

Burghelea Ion și prof Albu Nicu. 

3. Antrenarea și coordonarea  elevilor de la clasele cu profil – 

construcții - în realizarea lucrărilor  de igienizare; 

4. Activități de Voluntariat la grădinița Brândușa în urma contractului 

de parteneriat - prof. Albu Nicu și elevii clasei a 9 a F. 
 

Subcomisia Textile - pielărie: 

Obiective propuse: 

 Ridicarea nivelului de pregătire a elevilor; 

 Îmbunătăţirea procesului instructiv educativ; 

 Stimularea metodelor didactice care asigură o eficientă maximă în introducerea noului. 
 
Puncte tari: 
 

 Bază materială corespunzătoare; 

 Cadre didactice calificate; 

 
Puncte slabe: 

 Reducerea numărului de opţiuni pentru profilul textile-pielărie din partea elevilor 

absolvenţi de clasa a VIII a; 

 Lipsa manualelor pentru module de specialitate mai ales la treapta superioară a liceului 

tehnologic. 

 

Nr.  Tip de activitate  Scurtă descriere  

1. Activităţi la nivelul 

şcolii (lecţii 

1. Folosirea metodelor active de muncă diferențiată și independentă; 

2. Aplicarea unor metode cât mai diverse și eficiente, analiza lor în 
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deschise, referate, 

sesiune de 

comunicări …etc) 

 

 

 

 

cadrul ședințelor de catedră; 

3. Perfecționarea științifică și pedagogică prin înscrierea membrilor 

catedrei la examenele de grade didactice, cursuri de perfecționare; 

4. Cerc metodic la nivel de judeţean - 04.11.2016 la Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau”, Brăila, cu activitatea: Motivaţia învăţării între 

teorie şi practică - responsabil cerc prof. grad. I textile Dumitru 

Monica; 

5. Lecţie demonstrativă cu tema Prelucrarea buzunarelor aplicate - 

17.11.2016 - clasa II-E - prof. Dimofte Iuliana; 

6. Referat cu titlul Istoria costumului în România, prezentat în data 

de 19.01.2017, în cadrul catedrei de textile. 

7. 23-27 Aprilie - Olimpiada Nationala Textile - Organizator 

Colegiul Tehnic Edmond Nicolau - deschidere Teatrul Maria Filotti, 

program excursii cu vaporul, vizita Braiconf, premierea aula 

Brîncoveanu; 

8. Elaborare subiecte nivel 5 

9. Examene absolvire: Liceu zi, seral, școala maiștri, școală 

postliceală; 

 Activităţi educative 

/ extracurriculare  
 

 

 

1. Festival internaţional Diversităţi culturale – confecţionat costume 

naţionale, prezentare, participare 

2. Proiect Diversităţi culturale - organizat parada costumelor; 

3. Participare cu lucrare la simpozionul Portul popular - Dimofte 

Iuliana; 

4. Participare Balul Bobocilor și Serbarea de Craciun  

5. Expozitie Creaţie vestimentară din materiale neconvenţionale - în 

cadrul festivalului „Diversităţi culturale”. 

6. Coordonator activitate cu elevii clasei a XII-a A la Fundaţia 

PRODOMINI Brăila, în 14.12.2016. 

7. Expoziție Sala Polivalentă - Expoziție, târg, oferte 

8. Amenajare stand mall - luna aprilie - târg, oferte 

9. Amenajare stand mall marțișoare 

10.  Participare simpozion, sala albastra in cadrul Festivalului 

Diversități culturale; 

11.  Școala altfel -15-16 mai - „Degusto fest”; 

12.  Școala altfel - vizită centrul de creație Brăila, vizită fabrici 

confecții Braiconf și Magenta; 

13. 19 mai - participare la activitatea organizată de consilierul 

educativ al școlii împreună cu reprezentanții Institutului „Kaizen”; 

14. 6 mai – mall - oferta educațională, expoziție manechine, 

prezentare; 

15. 6 aprilie - vizită la Căminul de bătrâni la Fundația „Prodomini”. 

 Rezultate şcolare Competenţe profesionale nivel 4 şi 5 - promovabilitate 100% 
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Subcomisia Industrie alimentară / Turism / Alimentaţie publică: 

Obiective propuse: 

1. Dezvoltarea capacității de comunicare, observare și analiză a noțiunilor teoretice și 

practice  a elevilor cuprinse în programa școlară; 

2. Formarea  de deprinderi  și abilități  referitoare la activitățile specifice domeniului; 

3. Formarea competenţelor prin asimilarea conţinuturilor necesare şi a unor tehnici specifice 

de activitate la un nivel care să permită promovarea Examenelor de Certificare profesională în 

proporţie de  100%. 

4. Participarea şi obţinerea de rezultate bune la concursurile şi olimpiadele şcolare. 

5. Ridicarea nivelului de pregătire a elevilor; 

6. Imbunătățirea procesului instructiv educativ; 

7. Stimularea metodelor didactice care asigură o eficiență maximă în introducerea noului în 

procesul educativ. 

8. Promovarea  prestigiului școlii prin diverse acțiuni și activități 

9. Acțiuni  pentru combaterea absenteismului în rândul elevilor și a comportamentului lor. 

 
Activităţi (pentru îndeplinirea obiectivelor): 

Pentru îndeplinirea obiectivelor:1,2,3 s-au derulat următoarele activități: 

1. Informarea elevilor şi a cadrelor didactice cu privire la calendarul, metodologia şi  

programele pentru desfăşurărea examenului de certificare a calificării profesionale nivelul 5 

(specializările: Tehnician controlul calității produselor agroalimentare, Tehnician dietetician, 

Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii, Tehnician în activităţi de secretariat) 

2. S-au propus și aprobat: teme de proiect, tematica probei practice şi tematica probei scrise 

de către profesori şi elevii s-au înscris pentru susţinerea examenului. 
 

Pentru îndeplinirea celorlalte obiective s-au parcurs următorele acțiuni: 

1. Testarea elevilor la început de an școlar, analiza testelor și stabilirea măsurilor ce se 

impun; 

2. Studierea programelor scolare existente și adaptarea acestora la condițiile materiale 

existente în școală; 

3. Folosirea metodelor active de muncă diferențiată și independentă; 

3. Aplicarea unor metode cât mai diverse si eficiente ,analiza lor în cadrul ședințelor de 

catedră; 

4. Perfecționarea științifică și pedagogică prin înscrierea membrilor catedrei la examenele 

de   grade didactice,cursuri de perfectionare; 

5. Participarea membrilor catedrei la cercurile pedagogice la nivel de municipiu. 

6. Contactarea de societăți în domeniu pentru practica elevilor scolii profesionale: SC. 

Zahana SRL, SC Ialomita SRL, SC GBC SRL, SC Alpiline SRL, SC Carrefour SRL. 
 

Pentru îndeplinirea obiectivului: participarea şi obţinerea de rezultate bune la concursurile şi 

olimpiadele şcolare s-au parcurs următorele etape: 

1. S-au identificat olimpiadele şi concursurile şcolare; 

2. S-au identificat de către cadrele didactice elevii participanţi; 
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3. S-a stabilit un program de lucru suplimentar; 

4. S-a organizat faza pe şcoală a olimpiadelor – acolo unde a fost cazul. 

 

 Membrii în Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor și de evaluare din cadrul 

concursului/testării în vederea ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate rămase 

vacante din județul Brăila: Vasiliu Laura, Muşat Gabriela; 

 Membrii în Consiliul Consultativ la nivelul ISJ Brăila: Vasiliu Laura, Muşat Gabriela; 

 Membrii în Comisia de organizare și desfășurare a probelor de concurs pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, conform 

deciziei nr. 1152/7.10.2016: Vasiliu Laura, Dună Magdalena, Muşat Gabriela; 

 Membrii în Corpul de metodiști la nivelul ISJ Brăila, pentru anul școlar 2016-2017, 

conform deciziei nr. 1185/24.10.2016: Uliescu Mădălina, Muşat Gabriela; 

 Membru în Comisia de coordonare a Concursului în vederea acordării gradației de merit 

în învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017, conform deciziei nr. 364/6.03.2017: Muşat 

Gabriela; 

 Membru în Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană a Olimpiadelor la 

disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii”, din anul școlar 2016-2017, conform deciziei nr. 

293/22.02.2017: Muşat Gabriela; 

 Membru în Comisia Centrală a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară 

”Tehnologii, domeniul industrie alimentară”, faza națională, desfășurată la Colegiul Agricol 

”Traian Săvulescu” din Târgu Mureș, în perioada 24-28 aprilie: Muşat Gabriela. 

 
Puncte tari: 
 

 Un climat de colaborare între colegi; 

 Proiectarea activităţii didactice în conformitate cu programele şcolare; 

 Respectarea proiectării activităţilor instructiv- educative; 

 Comunicarea eficientă între membrii catedrei şi conducerea şcolii, între profesori şi elevi; 

 Pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare şi obţinerea unor rezultate remarcabile; 

 Implicarea cadrelor didactice în proiectele şcolii; 

 Organizarea de activităţi extraşcolare; 

 Baza materială corespunzătoare; 

 Colaborarea bună cu partenerii economici, administrativi și culturali ai comunității locale 

brăilene; 

 Elevii au manifestat interes pentru noțiunile care au aplicabilitate practică.                                            

 
Puncte slabe: 

 Rutina în proiectarea activităţilor metodice şi în alegerea modalităţilor de desfăşurare a 

acestora; 

 Un demers didactic centrat pe transmiterea conţinuturilor în detrimentul formării 

competenţelor; 

 Lipsa manualelor pentru module de specialitate mai ales la treapta superioară a liceului 

tehnologic; 
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 Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, precum şi dezinteresul  multora dintre ei 

faţă de şcoală, faţă de situaţia copiilor, de nevoile, situaţia şcolară, anturajul şi preocupările 

copiilor; 

 Creşterea  numărului  de elevi cu părintii plecaţi la lucru în străinătate, aceştia fiind lăsaţi 

în grija rudelor, bunicilor etc, fapt care conduce la un comportament necivilizat şi dezinteresat 

faţă de şcoală, membrii catedrei implicându-se pentru temperarea acestora; 

 Stimularea insuficientă a elevilor cu rezultate în activităţile şcolare şi extraşcolare, 

datorită  insuficienţei sau lipsei de fonduri. 

 

Nr.  Tip de activitate Scurtă descriere 

1. Activităţi la nivelul şcolii 

(lecţii deschise , referate, 

sesiune de comunicări 

…etc) 

 

 

 

 

 

În anul şcolar 2016-2017, membrii catedrei şi-au 

orientat activitatea spre realizarea unei bune pregătiri teoretice 

şi profesionale a elevilor.  

La începutul anului școlar, activitatea catedrei s-a 

centrat pe cunoaşterea documentelor curriculare şi şcolare, 

întocmirea planificărilor, metodica predării disciplinei, 

metode şi instrumente de evaluare, formarea unor atitudini şi 

comportamente la elevi, preocuparea pentru folosirea la clasă 

a instrumentelor TIC. 

Monitorizarea procesului de predare– învăţare s-a 

realizat prin intermediul interasistențelor, pentru care s-a 

realizat graficul de interasistențe al nivelul catedrei, împreună 

cu profesorii asitați, în funcție de orarul acestora și al 

asistenților.  

De menţionat este faptul că au fost parcurse diverse 

activităţi propuse în graficul de activităţi pe primul semestru, 

la care prezenţa a fost crescută, iar profesorii ce au susţinut 

activităţile au dat dovadă de profesionalism. (Ziua mondială a 

pâinii, Festivalul „Diversităţi culturale”) 

S-a adus la cunoștința membrilor catedrei programele 

de formare continuă/perfecționare ale CCD Brăila, 

Univrsității ”Dunărea de Jos” Galați, Universității 

”Constantin Brâncoveanu”, filiala Brăila.  

De remarcat activitatea de formator la CCD Tulcea a 

doamnei profesor Musat Gabriela a programului de formare 

”Asigurarea calității în educație”, conform contractului de 

muncă încheiat și înregistrat sub nr. 94/17.11.2016, în 

perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017. 

2. Activităţi la nivel 

judeţean  

 Parteneriat încheiat cu Căminul pentru persoane vârstnice 

”Sf. Apostoli Petru și Pavel” Brăila; 

 Parteneriat încheiat cu Inspectoratul de Poliţie Brăila; 

3. Activităţi educative / 

extracurriculare  

 

Inaugurarea bazei de practică ( atelier de gastronomie, 

restaurant, bar, recepție, cameră hotel), realizată cu fonduri în 

urma câștigării programului Olimpiadele Kaufland în anul 

2016. 

Participarea eleviilor, cu ocazia Zilei mondiale a pâinii 
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(16 octombrie 2016),  la activitatea de donaţie făcută 

Căminului pentru persoane vârstnice “Sf. Apostoli Petru şi 

Pavel” Brăila 

Participarea elevilor și profesorilor la  festivalul 

Diversităţi culturale, octombrie 2016. 

Alte activități la care au participat elevii și profesorii 

catedrei: Balul Bobocilor, Let’s do it!, Campania de prevenire 

a traficului de fiinţe umane. 

       Participarea elevilor și cadrelor didactice la Târgul de 

mărțișoare Semne de primăvară, desfășurat la Promenada 

Mall, în perioada 24 februarie - 6 martie 2017. 

       Participarea la activitățile de promovare a ofertei 

educaționale în cadrul Târgului Meseriilor, desfășurat la Sala 

Polivalentă, în perioada 11-13 aprilie 2017. 

Participarea membriilor catedrei la Târgul liceelor 

activități de promovare a ofertei educaționale, desfășurate la 

Promenada Mall, în perioada 4-6 mai 2017. 

4. Rezultate şcolare  
 

La examenele de certificare a competențelor 

profesionale nivel IV şi V - 100% promovabilitate raportat la 

numărul elevilor înscrişi în examen. 

 La Concursul naţional: Alege! Este dreptul tău!, 

faza judeţeană, martie 2017 au fost câştigate următoarele 

premii: 

Premiul III, Nuţu Maria, clasa a IX-a D, profesori 

îndrumători: Dună Magdalena, Muşat Gabriela; 

Menţiune Tîrcavu Ioana, clasa a X-a A, profesori 

îndrumători: Dună Magdalena, Buzoianu Manuela; 

Diplomă de participare: Radu Adina, clasa a XI-a A, 

profesori îndrumători: Dună Magdalena, Topor Antoneta. 

5. Programe, proiecte, 

parteneriate ( proiecte 

educaționale, de 

parteneriat) 

Proiect Diversități culturale,  în parteneriat cu Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Brăila – octombrie 2016, în 

care membrii catedrei au fost implicaţi in toate etapele 

proiectului.  

Parteneriat încheiat cu Căminul pentru persoane 

vârstnice ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” Brăila. 

Parteneriate încheiate cu: Junior Achievement 

România, Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” Brăila, 

Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Măxineni, Colegiul de 

Industrie Alimentară ”Elena Doamna” din Galați, Colegiul 

Tehnic Aiud, județul Alba etc. 

Parteneriat încheiat cu Inspectoratul de Poliţie Brăila. 

Proiectul ”Să învățăm împreună!” – Activități 

extrașcolare pentru prevenirea și combaterea 

abandonului școlar, în parteneriat cu CJRAE Brăila, 

organizat la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Brăila, în 

perioada iunie-iulie 2017, inițiat de doamna profesor Mușat 
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Gabriela, la care au participat cadrele didactice din catedra de 

Industrie alimentară și alimentație publică din școală și județ. 

Proiectul județean ”Ziua Mondială a Apei”, ediția a 

II-a, cuprins în CAEJ, nr. 231/10.01.2017, poz. 37, organizat 

de Liceul Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu”, Brăila, în data 

de 22.03.2017: Premiul I – eleva Mariean Corina Gabriela, 

clasa a X-a A, profesor îndrumător: Muşat Gabriela 

Proiectul ”Să învățăm împreună!”, organizat de 

Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Brăila, în iunie-iulie 

2017:  

Premiul I pentru echipele formate din elevele: Ene 

Mihaela Gabriela și Horneț Oana și Cadîr Elena, Nuțu Maria 

și Roșu Camelia, din clasa a IX-a D pentru participarea la 

proba de măiestrie, Brutărașul iscusit, profesor îndrumător: 

Muşat Gabriela; 

Premiul I pentru echipa formată din: Gheorghiade 

Marian Ionuţ, Trifan Mădălina, din clasa a IX-a D pentru 

participarea la proba de măiestrie, Brutărașul iscusit, profesor 

îndrumător: Dună Magdalena; 

Premiul I pentru echipa formată din: Opriş Steluţa, 

Mehmet Pardalian din clasa a IX-a D pentru participarea la 

proba de măiestrie, Brutărașul iscusit, profesor îndrumător: 

Băbeanu Nicoleta; 

La Concursul interregional ”Nouă ne pasă!”, 

organizat de Colegiul Tehnic Aiud, iunie 2017: 

Secțiunea B – PPT: Premiul II pentru eleva Ene 

Mihaela Gabriela, clasa a IX-a D; profesor îndrumător: Muşat 

Gabriela; 

Secțiune D – Protecția mediului: Premiul I pentru 

eleva Târcavu Ioana, clasa a X-a A, profesor îndrumător: 

Muşat Gabriela; 

 La Concursul interjudețean ”Junior Master chef”, 

ediția I, înscris în calendarul activităților educative ale ISJ 

Galați, organizat de Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena 

Doamna” din Galați, în luna mai 2017: Premiul III - eleva 

Manea Gabriela, clasa a XI-a A, pentru lucrarea Bucătăria 

scandinavă. 

La Proiectul educaţional judeţean ”Măiestrie şi 

artă în gastronomie”, organizat de Colegiul Tehnic” Costin 

D. Neniţescu” Brăila: 

Premiul II acordat elevei Căldăruş Elena, clasa a XI-a 

B, profesor îndrumător: Dună Magdalena. 

6. Imaginea unităţii şcolare            Membrii catedrei au contribuit la promovarea imaginii 

şcolii noastre prin intermediul articolelor apărute în publicaţia 

- Obiectiv Vocea Brăilei: 
http://obiectivbr.ro/content/pofti%C5%A3i-la-festivalul-

http://obiectivbr.ro/content/pofti%C5%A3i-la-festivalul-%E2%80%9Cdiversit%C4%83%C5%A3i-culturale%E2%80%9D
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%E2%80%9Cdiversit%C4%83%C5%A3i-culturale%E2%80%9D 
 

http://obiectivbr.ro/content/aproape-300-de-br%C4%83ileni-au-
venit-la-bursa-locurilor-de-munc%C4%83-pentru-
absolven%C5%A3i 
 

http://obiectivbr.ro/content/%E2%80%9Ct%C3%A2rgul-
meseriilor%E2%80%9D-la-polivalent%C4%83 
 

http://obiectivbr.ro/content/%E2%80%9Ct%C3%A2rgul-
meseriilor%E2%80%9D-%C5%9Fi-deschis-por%C5%A3ile 

 

Un impact deosebit l-au avut postările pe reţeaua de 

socializare: 

Facebook/https://www.facebook.com/edmondnicolaubr/ 

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

 

Comisia metodică:  Consiliere și orientare 

Responsabil: Prof.  Vasiliu Laura - Liliana  

Membrii comisiei metodice: diriginții claselor 

I. Activitatea managerială la nivelul comisiei 

Obiective propuse: 

 orientarea către eficientizarea şi ridicarea calităţii; 

 centrarea procesului educativ pe formarea şi dezvoltarea abilităților elevilor; 

 evaluarea internă periodică a calităţii activităţii educative la nivelul colegiului. 

Activităţi: 

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea 

desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de 

dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii 

şi colegii. 

S-a realizat instruirea profesorilor diriginți cu privire la organizarea activităților educative 

școlare și extrascolare, întocmirea documentelor, realizarea fișei psihopedagogice a elevilor și a 

altor documente necesare dirigintelui. 

La orele de dirigenție și consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice, 

iar temele dezbătute au respectat Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile 

eleviilor, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient. 

S-au desfășurat ședințele cu părinții, pe clase, în care s-au  prelucrat regulamentele 

școlare (ROFUIP și ROI)   

http://obiectivbr.ro/content/aproape-300-de-br%C4%83ileni-au-venit-la-bursa-locurilor-de-munc%C4%83-pentru-absolven%C5%A3i
http://obiectivbr.ro/content/aproape-300-de-br%C4%83ileni-au-venit-la-bursa-locurilor-de-munc%C4%83-pentru-absolven%C5%A3i
http://obiectivbr.ro/content/aproape-300-de-br%C4%83ileni-au-venit-la-bursa-locurilor-de-munc%C4%83-pentru-absolven%C5%A3i
http://obiectivbr.ro/content/%E2%80%9Ct%C3%A2rgul-meseriilor%E2%80%9D-la-polivalent%C4%83
http://obiectivbr.ro/content/%E2%80%9Ct%C3%A2rgul-meseriilor%E2%80%9D-la-polivalent%C4%83
http://obiectivbr.ro/content/%E2%80%9Ct%C3%A2rgul-meseriilor%E2%80%9D-%C5%9Fi-deschis-por%C5%A3ile
http://obiectivbr.ro/content/%E2%80%9Ct%C3%A2rgul-meseriilor%E2%80%9D-%C5%9Fi-deschis-por%C5%A3ile
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S-au semnat contractele de parteneriat cu părinții și diferite instituții. 

Puncte tari: 

 Profesorii diriginţi sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi 

temele de interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul 

întâlnirilor de consiliere cu părinţii; 

 Profesorii diriginţi au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele 

planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor 

lor; 

 Majoritatea profesorilor diriginţi au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor 

educative specifice statutului de diriginte; 

 Majoritatea profesorilor diriginţi au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii 

elevilor pe care îi coordonează; 

 O parte dintre profesorii diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi 

educative de coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de 

naştere ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul 

informativ a unui set de fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă  etc. 

 A existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate şi Poliţia Brăila în vederea 

prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină sau de deviantă socio-şcolară. 

 Profesorii diriginţi s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă 

şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă 

Puncte slabe: 

 Există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu 

părinţii; 

 dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a 

stabili un parteneriat eficient şcoală-familie; 

 Părinţii nu sunt prezenţi la lectorate, cauza absenteismului (uneori total) fiind lipsa 

interesului, îndatoririle casnice, munca; 

 dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar; 

 dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi; 

II. Activitatea educativă (evenimente, activități educative) 

 „Let’s do it Romania!” - proiect național de ecologizare – au participat 25 de elevi și 4 

cadre didactice; 

 „Săptămâna educației globale”. Activitățile desfășurate cu prilejul acestei săptămîni au 

fost: Împreună pentru pace!, prof. coordonator Vasiliu Laura și Educația morală a tinerilor, 

prof. coordonator Moroianu Magda; 

 Ziua Mondiala Pâinii – organizată de membrii Catedrei de indurstrie alimentară, 

alimentație publică și turism; 

 Întâlnire cu reprezentantii Poliției Brăila - activitate de informare și conștientizare asupra 

traficului de ființe umane; 
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 Olimpiadele Kaufland – Excursie la București pentru premierea elevilor implicați în 

activitățile concursului; 

 Excursie de documentare – clasa a IX – a B, coordonator - Prof. Vasiliu Laura; 

 Serbarea de Crăciun – organizată de CȘE; 

 Balul Bobocilor – organizat de elevii clasei a XII – a B; 

 Etapa județeană a Concursului Național de matematică aplicată Adolf Haimovici (18 

martie 2017) - au participat următorii elevi: Chilaru Vasile cls IX A, Radu Andreea cls IX A - 

prof. Mihalcea Andreea, Toader Andrei, cls.X B - prof. Andronic Oana, Done Valentina cls XIB 

prof. Domnițeanu Daniela; 

 Concursul  de matematică și științe: Mozaic Științific (1 aprilie 2017)  - s-au obtinut 

următoarele rezultate: 

- Verginica Violeta Fluturaş, cls. a XI-a - premiul I, matematică, prof. 

Daniela  Domniţeanu; 

- Andreea Radu, cls. a IX-a - premiul II, prof. Andreea Mihalcea. 

- Vasile Chilaru, cls. a IX-a  - premiul II, prof. Andreea Mihalcea. 

- Nicoleta Anton, cls. a X-a - premiul II, prof. Oana Andronic. 

- Valentina Doni, cls. a XII-a - premiul II, prof. Daniela Domniţeanu. 

- Ioana Târcavu, cls. a X-a - premiul III, prof. Oana Andronic. 

- Andrei Toader, cls. a X-a - menţiune, prof. Oana Andronic. 

- Valentina Doni, cls. a XII-a - menţiune, prof. Valeriu Ciocla. 

- Andrei Toader, cls. a X-a - premiul II, prof. Teodora Ilie. 

- Vasile Chilaru, cls. a IX-a - premiul III, prof. Teodora Ilie. 

- Andreea Radu, cls. a IX-a - menţiune, prof. Teodora Ilie. 

- Ioana Târcavu, cls. a X-a - menţiune, prof. Dorina Vintilă. 

- Robert Munteanu, cls. a IX-a - menţiune, prof. Teodora Ilie. 

- Nicoleta Anton, cls. a X-a - menţiune, prof. Daniela Negoiţă. 

- Florin Ursache, cls. a XII-a - menţiune, prof. Daniela Negoiţă. 

- Georgiana Monica Patriche, cls. a XII-a - menţiune, prof. Daniela Negoiţă. 

- Valentina Doni, cls. a XII-a - menţiune, prof. Daniela Turcu Decu. 

 Concursul  interjudețean de matematică și informatică Tehnomath, editia  I  19-20 MAI 

2017 - organizat de C. T. Ed. Nicolau în parteneriat cu ISJ Braila și SSMR Brăila  - s-au obtinut 

urmatoarele rezultate:  

- Chilaru Vasile IX A, premiul II, prof. Mihalcea Andreea 

- Popescu Cristiana Viorelia IX A, mențiune, prof. Mihalcea Andreea 

- Toader Andrei cls. X B, mențiune, prof. Andronic Oana 

- Doni Valentina, Radu Adina cls XI, premiul II, prof. Domniteanu Daniela 

- Fluturas Violeta, Istrate Valentina cls XI, mențiune prof. Domniteanu Daniela 

- Patriche Elena, Patriche Georgiana cls XII, mențiune prof. Domniteanu Daniela 

 Ziua Limbilor Moderne: Limbile străine - izvor de cultură și civilizație - septembrie 

2016; 

  Happy Halloween Day - octombrie 2016; 

 Proiecte naționale: Toamna printre frunze și rod – profesor Negoita Daniela, Bookland – 

prof. Ilie Teodora; 
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 Proiectul Școala Voluntarilor – prof. Ilie Teodora, prof. Condurache Angela; 

 Proiect educațional Francofonie – 20 martie 2017; 

 Proiectul MAI bun, MAI gustos! – profesor Ilie Teodora; 

 Participare cu lucrare la simpozionul Portul popular - profesor Dimofte Iuliana 

 Activitate cu elevii clasei a XII-a A la Fundația PRODOMINI Brăila în 14.12.2016; 

 Inaugurarea bazei de practică (atelier de gastronomie, restaurant, bar, recepție, cameră 

hotel), realizată cu fonduri în urma câștigării programului Olimpiadele Kaufland în anul 2016. 

 Ziua mondială a pâinii (16 octombrie 2016) - activitate de donaţie de cornuri și struguri 

făcută Căminului pentru persoane vârstnice “Sf. Apostoli Petru şi Pavel” Brăila; 

 Târgul de mărțișoare Semne de primăvară, desfășurat la Promenada Mall, în perioada 24 

februarie-6 martie 2017. 

 Promovarea ofertei educaționale în cadrul Târgului Meseriilor, desfășurat la Sala 

Polivalentă, în perioada 11-13 aprilie 2017. 

 Târgul liceelor -  activități de promovare a ofertei educaționale, desfășurate la Promenada 

Mall, în perioada 4-6 mai 2017. 

 Masă rotundă Ziua Mondială a Munților Carpați, prof. Turcu-Decu Daniela; 

 Dezbatere cu clasele a IX-a Sf. Cuvioasa Parascheva – Ocrotitoarea tinerilor, prof. 

Moroianu Magda; 

 Concurs tematic Ziua Internațională a Mării Negre, prof. Turcu-Decu Daniela; 

 Împreună pentru pace – activitate cu clasele a IX-a, prof. Moroianu Magda; 

 1 Decembrie – Ziua Națională a României, prof. Baldovin Nicușor; 

 Activitate în parteneriat cu Biserica, Să-l întâmpinăm pe Hristos, prof. Moroianu Magda; 

 Concurs de eseuri cu tema Familia, prof. Moroianu Magda; 

 Dezbatere pe tema Ziua Mondială a Meteorologiei, prof. Turcu-Decu Daniela; 

 Concursul Micul zidar, organizat de Holcim Romania, faza nationala, elevi de la școala 

profesională anul 2 și 3, pregatiți și îndrumați de m.i. Mocanu Aurel, m.i. Burghelea Ion și prof. 

Albu Nicu. 

 Proiectul O ȘCOALĂ CURATĂ – amenajări camere, holuri corpurile A, B și C cu elevii 

claselor 9 F si 10E, m.i.Mocanu Aurel și m.i. Burghelea Ion. 

 Brutărașul iscusit, Premiul I pentru echipele formate din elevele: Ene Mihaela Gabriela și 

Horneț Oana și Cadîr Elena, Nuțu Maria și Roșu Camelia, din clasa a IX-a D pentru participarea 

la proba de măiestrie, profesor îndrumător: Muşat Gabriela, Premiul I pentru echipa formată din: 

Gheorghiade Marian Ionuţ, Trifan Mădălina, din clasa a IX-a D profesor îndrumător: Dună 

Magdalena, Premiul I pentru echipa formată din: Opriş Steluţa, Mehmet Pardalian din clasa a IX-

a D pentru participarea la proba de măiestrie, profesor îndrumător: Băbeanu Nicoleta; 

 

III.  Programe, proiecte, parteneriate ( proiecte educaționale, de parteneriat) 

 Diversități culturale – proiect finanțat de DJST Brăila; 

 Happy Halloween Day – coordonatori proiect: Ene Magdalena, Florea Felicia; 

 Limbile străine – izvor de cultură și civilizație – coordonatori proiect Ene Magdalena, 

Radu Geanina, Florea Felicia; 

 Proiect educațional Francofonie – 20 martie 2017; 

 Cultură și civilizație pe malurile Prutului și ale Dunării de Jos – cerc interdisciplinar; 
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 Parteneriat încheiat cu Căminul pentru persoane vârstnice ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” 

Brăila; 

 Parteneriate încheiate cu: Junior Achievement România, Colegiul Tehnic „Costin D. 

Neniţescu „ Brăila, Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Măxineni, Colegiul de Industrie 

Alimentară ”Elena Doamna” din Galați, Colegiul Tehnic Aiud, județul Alba etc. 

 Proiectul Să învățăm împreună! – Activități extrașcolare pentru prevenirea și 

combaterea abandonului școlar, în parteneriat cu CJRAE Brăila, organizat la Colegiul Tehnic 

”Edmond Nicolau” Brăila, în perioada iunie-iulie 2017, inițiat de doamna profesor Mușat 

Gabriela, la care au participat cadrele didactice din catedra de Industrie alimentară și alimentație 

publică din școală și județ. 

 Proiectul județean Ziua Mondială a Apei, ediția a II-a, cuprins în CAEJ, nr. 

231/10.01.2017, poz. 37, organizat de Liceul Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu”, Brăila, în 

data de 22.03.2017: Premiul I – eleva Mariean Corina Gabriela, clasa a X-a A, profesor 

îndrumător: Muşat Gabriela; 

 Proiectul Să învățăm împreună!, organizat de Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” 

Brăila, în iunie-iulie 2017; 

 Concursul interregional Nouă ne pasă!, organizat de Colegiul Tehnic Aiud, iunie 2017: 

Secțiunea B – PPT: Premiul II pentru eleva Ene Mihaela Gabriela, clasa a IX-a D; profesor 

îndrumător: Muşat Gabriela, Secțiune D – Protecția mediului: Premiul I pentru eleva Târcavu 

Ioana, clasa a X-a A, profesor îndrumător: Muşat Gabriela; 

 Concursul interjudețean Junior Master chef, ediția I, înscris în calendarul activităților 

educative ale ISJ Galați, organizat de Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” din 

Galați, în luna mai 2017: Premiul III - eleva Manea Gabriela, clasa a XI-a A, pentru lucrarea 

”Bucătăria scandinavă”; 

 Proiectul educaţional judeţean Măiestrie şi artă în gastronomie, organizat de Colegiul 

Tehnic” Costin D. Neniţescu” Brăila: Premiul II acordat elevei Căldăruş Elena, clasa a XI-a B, 

profesor îndrumător: Dună Magdalena; 

 PROGRAM Erasmus + , Proiect USEFUL-USABILITY-DISPOSABILITY, profesor 

Ilie Teodora, profesor Vasiliu Laura - (colectare selectivă de deșeuri, voluntariat, reciclare). 

 

ŞCOALA ALTFEL 

  Planificarea activităţilor s-a realizat urmând prevederile metodologice, ORDINULUI nr. 

5.034 din 29 august 2016 și ORDINULUI nr. 3.637 din 12 aprilie 2016.  

 În planificarea activităţilor s-au urmărit paşii existenţi în metodologie, fiind consultaţi 

iniţial elevii şi apoi părinţii în cadrul şedinţelor tematice desfăşurate de profesorii diriginţi. 

Proiectarea activităţilor a respectat orarul profesorilor şi elevilor, iar la nivelul unităţii de 

învăţământ s-a generat orarul special pentru săptamâna 15 - 19 mai 2017.  

1. Titlul Proiectului: ,,ȘCOALA ALTFEL” 

2. Numărul de activităţi derulate: 38 

3. Tipul de activităţi derulate: cultural– artistice, practic – gospodăreşti, caritate, 

ecologizare, turistice, sportive, muzicale, religioase. 
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  Activităţile desfăşurate au fost în acord cu nevoile exprimate de beneficiari – 

elevi, părinţi, comunitate. 

4. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): 56 cadre didactice; 527 

copii; 

5. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Inspectoratul Școlar Județean Brăila, SSMS 

Braila, DJST Brăila, S.C. BRAICONF S.A., S.C. MAGENTA, Mănăstirea Sf. Pantelimon Lacu 

Sărat, Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor Galati, Centrul Județean de Creație și 

Păstrarea Valorilor Tradiționale Brăila, Centrul de Documentare Insula Mică a Brăilei. 

6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, 

în afara unităţii de învăţământ): Centrul de Documentare Insula Mică a Brăilei, Centrul Muzeal 

Ecoturistic Delta Dunarii, orașul Tulcea, Slănic Moldova, Salina Târgu Ocna, DJST Brăila, S.C. 

BRAICONF S.A., S.C. MAGENTA, Mănăstirea Sf. Pantelimon Lacu Sărat, Centrul Județean de 

Creație Brăila. 

7. Obiectivele urmărite: 

a. Dezvoltarea capacităţii de a se exprima prin diferite forme de comunicare; 

b. Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială; 

c. Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale elevilor;  

d. Formarea atitudinii ecologice responsabile; 

e. Formarea virtuţiilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios; 

f. Cunoaşterea obiectivelor natule și antropice din diverse zone geografice ale țării; 

g. Cunoaşterea obiectivelor administrative, culturale şi economice importante ale 

oraşului, precum şi a activităţilor ce se desfăşoară aici; 

h. Evidenţierea şi dezvoltarea abilităţilor în domeniul estetic şi creativ (desen, 

pictură, activităţi practice), precum şi în domeniul sportiv; 

i. Dezvoltarea şi valorizarea competenţelor individuale; 

8. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. chestionare 

b. concurs 

c. competiţii sportive 

d. fotografii 

9. Activităţile desfăşurate au fost diverse acoperind următoarele domenii:  

 A. Activităţi culturale:  
 Vizionarea de filme: „Ion”, ”Moromeții”, film educativ (Inside-out); 

 Vizitarea stațiunii Lacu Sărat; 

 Excursii tematice: Tulcea, Slănic Moldova, Măcin, Insula Mare a Brăilei; 

 Karaoke 

 „Excursie în orașul meu” 

 „Kaizem - un mod de a fi” – conferință 

 

 B. Activităţi de educaţie ecologică:  

 „Școala, casa și grădina noastră” - proiect județean; 

 „Oameni, plante, viață” - pregătirea jardinierelor din curtea școlii pentru sezonul 

cald; 

 „Orașul meu curat” - activitate de ecologizare. 

http://www.info-delta.ro/orasul-tulcea-23/centrul-muzeal-ecoturistic-delta-dunarii-267.html
http://www.info-delta.ro/orasul-tulcea-23/centrul-muzeal-ecoturistic-delta-dunarii-267.html
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 C. Activităţi sportive:   

 Campionat de fotbal.  

 

 D. Activităţi tehnico-ştiinţifice:  

 Vizita la agenți economici de profil: Braiconf, Magenta; 

 Vizită la Centrul de Creație Brăila ; 

 Concurs „Știați că?” ; 

 Concurs „Tehnomath”.  

 

 E. Activităţi de educaţie rutieră:  

 „Cum să circul corect pe drumurile publice” 

 

 F. Activităţi de orientare profesională   

 Ziua absolvenților” 

 Despre cariera... despre succes profesional 

 Curs de imagine personală   

 

 G. Activitati comunitare/ voluntariat  

 „Dăruiește o oră” 

 „Casa și grădina noastră” - proiect în parteneriat cu Grădinița „Nu mă uita” ; 

 Proiect Erasmus+ „Plastics Free” ; 

 „Caravana Faptelor Bune” 

 

 H. Activităţi pentru o viaţă sănătoasă   

 „Degusto Fest” – proiect interjudețean  

 „Frumos și gustos” 

 „Cum mâncăm sănătos?” 

 Formele de organizare ale tematicii propuse au fost următoarele:   

 competiţii organizate la nivelul şcolii; 

 activităţi de voluntariat/interes comunitar; 

 excursii tematice; 

 proiecte comunitare; 

 vizite tematice; 

 vizionări de filme și spectacole.  
 

10. ANALIZA SWOT: 

a. Puncte tari: 

 Implicarea foarte bună a cadrelor didactice şi a elevilor; 

 Varietatea activităţilor realizate; 

 Socializarea elevilor şi în alt cadru decât cel al şcolii; 

 Stabilirea de contacte utile din perspectiva alegerii profesiei; 
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 Aplicarea practică a cunoştinţelor dobândite în şcoală; 

 Efectuarea unor activităţi în natură; 

 Extinderea cunoştinţelor despre anumite zone ale oraşului și alte zone decât cele de 

rezidenţă; 

 Realizarea unor activităţi transdisciplinare; 

 Implicarea Consiliului Elevilor in propunerea activitatilor. 

b. Puncte slabe: 

 Slaba implicare a părinţilor în activităţile desfăşurate; 

 Dificultăţi în realizarea documentaţiei pentru organizarea excursiilor; 

 Lipsa suportului financiar al factorului decizional; 

 Imposibilitatea recompensării elevilor datorită lipsei fondurilor materiale. 

c. Oportunităţi: 

 Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în diferite 

tipuri de activităţi; 

 Promovarea ideilor proprii ale copiilor, părinţilor şi punerea lor în practică; 

 Posibilitatea elevilor de a se înscrie la diferite activităţi în funcţie de preferinţe; 

 Utilizarea bazei materiale a şcolii în desfăşurarea unor activităţi; 

 Implicarea activă a unor instituţii locale prin parteneriatele realizate; 

 Ieşirea din tiparul curricular. 

d. Ameninţări: 

 Timp insuficient pentru consolidare şi evaluare; 

 Disponibilitatea redusă a agenţilor economici parteneri (firme de transport, unităţi de 

cazare) pentru elaborarea documentelor aferente organizării excursiilor; 

 Găsirea resurselor financiare pentru dezvoltarea unor proiecte iniţiate în această 

perioadă ținând cont de necesitățile elevilor. 

11. Recomandări, sugestii: 

a. Organizarea mai multor activităţi de voluntariat; 

b. Realizarea unei mai bune colaborări cu comunitatea locală; 

c. Atragerea de sponsori pentru susţinerea activităţilor desfăşurate; 

 

IV . CAMPANII DE INFORMARE /EDUCARE A ELEVILOR: 
 

 Campania de combatere a violenței 

 Educația pentru sănătate 

 Campania de educație rutieră 
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V. CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR: 

Consiliul școlar al elevilor pe şcoală, sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat 

în atragerea cât mai multor elevi în activităţi extraşcolare creative și în organizarea acestora. 

 

VI. COMITETUL DE PĂRINȚI: 

La nivelul școlii, s-au organizat ședințele cu părinții pe clase, în care s-au ales comitetele 

pe clasă. 

 

 

PROIECTE IN PARTENERIAT 

 

Denumirea proiectului SCOALA VOLUNTARILOR 

Locul și perioada de 

desfășurare 

Brăila, 01.08.2016 – 13.11.2016 

Organizator Organizatia pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale TREBUIE! 

filiala Brăila 

Parteneri Asociaţia ARIN 

Colegiul Naţional Ana Aslan 

Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila 

Liceul Teoretic Mihail Sebastian Brăila 

Coordonator  ILIE TEODORA  

Cadre didactice şi elevi 

voluntari  

Conform anexei  

Participanți/beneficiari 116 

Total cheltuieli 14947,06 

Suma decontată din 

bugetul MTS/ DJST/ 

DSTMB 

7387,45 

Suma reprezentând 

contribuție proprie și 

sau atrasă 

7559,61 

OBIECTIVELE 

PROPUSE : 

 

O1: Dezvoltarea personală în spiritul valorilor voluntariatului, a 

15 tineri și 6 cadre didactice   din 3 licee brăilene,  în cadrul unui 

proiect de voluntariat pe parcursul a 2 luni de activităţi.   

REZULTATE: 

- 22 voluntari cu atitudine incluzivă formată, 

- 1 sesiune de formare, populaţia informată în legătură cu 

voluntariatul tinerilor, 

- 17 voluntari implicați în implementarea proiectului  
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- 1 activitate de tineret de educație/formare  

- 4 parteneriate realizate pentru desfășurarea activităților de tineret 

- 3 instituţii de invatamat beneficiare de implementarea proiectului

  

- 23 de persoane beneficiare de modele de voluntariat 

- 6 cadre didactice beneficiare de implementarea proiectului  

 

O2. Incluziunea  socială a 30 de tineri  cu dizabilităţi 

intelectuale/asociate acompaniaţi în activități de socializare și 

dezvoltare de abilități de trai independent de tineri voluntari pe 

parcursul a 2 luni 

REZULTATE: 

- 30 de tineri cu dizabilităţi mintale severe cu grad diminuat de 

excludere socială, 

- 30 de persoane cu dizabilităţi care beneficiază de implementarea 

proiectului 

 

O3. Creșterea cu 30% a ariei de promovare a valorilor şi 

beneficiilor  voluntariatului  pe parcursul a 3 luni 

REZULTATE: 

- 73 de tineri cu vârsta între 14-35 ani participanţi activ la viaţa 

societăţii,  

- 2 evenimente publice de promovare a voluntariatului şi 

participării active a tinerilor la viaţa societăţii, 

- 1 Târg Activităţi de Voluntariat 

- 1 stand expoziţional,  

- 10 acțiuni de comunicare  

- 115 de persoane implicate în proiect  

- 1 comunicate de presă   

- 15 mape cu materiale informative realizate   

- 1 raport realizat  

Descrierea activităților 

realizate  

ACTIVITATILE PROIECTULUI: 

A.1. Identificarea şi asigurarea resurselor necesare 

desfăşurării proiectului 

-Perioada și locul de desfășurare; 1 august – 30 august, Sediul 

solicitantului 

-Descriere 

La desfăşurarea activităţii au participat elevi şi cadre didactice, 

voluntari din școlile partenere: Colegiul Naţional Ana Aslan, 

Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Braila, Liceul Teoretic Mihail 

Sebastian Brăila. S-au făcut două sesiuni de informare privind 

planul și calendarul de activități, procedurile de lucru şi lista de 

responsabilităţi. S-au realizat fluturaşi cu date despre proiect şi 

finanţator, pagina de facebook a proiectului 

(https://www.facebook.com/scoala.voluntarilor.1?fref=ts). S-au 

https://www.facebook.com/scoala.voluntarilor.1?fref=ts
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făcut achiziţii.   

 

A.2 Școala de voluntariat 

Activitatea s-a realizat în 2 etape: 

1. Modul de informare şi documentare privind conceptul de 

voluntariat - Lecţii de voluntariat s-a desfasurat în sala de 

conferințe a Colegiului Tehnic Edmond Nicolau pe data 17 

septembrie 2016. Au participat elevi si cadre didactice ai 

scolilor partenere in proiect alaturi de tinerii cu dizabilităţi şi 

părinţii acestora. Activitatea a constat la început din discuţii şi 

exemple despre voluntariat date de partenerul în proiect 

Asociaţia ARIN, şi s-a finalizat cu ateliere practice de 

confecţionat bijuterii handmade, pictură pe sticlă  şi pânză, 

diverse decoraţiuni din materiale reciclabile. 

De asemenea, în lunile octombrie şi noiembrie au venit de la  

Bucureşti două tinere cu o vastă experienţă în voluntariat la 

Organizaţia TREBUIE!, şi le-au   împărtăşit elevilor 

activităţile la care au participat. 

2. Modul aplicativ - De la vorbe la fapte În perioada de derulare 

a proiectului elevii voluntari, participanţi în proiect, au 

acompaniat tinerii cu dizabilităţi-beneficiarii Organizaţiei 

TREBUIE! Brăila în activităţi de:  

- Terapie ocupaţională (ghivece decorate, plantat flori, pictură 

pânză şi sticlă, bijuterii handmade, lumânări ornamentale şi 

diverse alte obiecte). 

- Produsele lucrate au fost expuse la Standul Floral cu parfum 

de Voluntar din cadrul Festivalului Florilor de Toamnă;  

- Ecologizare în jurul Centrului de zi al Organizaţiei TREBUIE! 

Brăila;  

- Au vizionat filmul de animaţie „Kubo şi lăuta magică” la 

Cinema City 

- Au luat o gustare la McDonald's în Judeţul Galaţi 

- Miniexcursie Mănăstirea Vladimireşti  

- Plimbări in Parcul Monument 

 

A.3 TAV – Târg Activităţi de Voluntariat 

Activitatea s-a desfăşurat pe data de 5 octombrie la Colegiul 

Tehnic Edmond Nicolau. S-au amenajat 10 standuri cu materiale 

de promovare a activităţilor de voluntariat: Liceul Teoretic 

Nicolae Iorga, Colegiu Tehnic Edmond Nicolau, Liceul Teoretic 

Panait Cerna, Colegiul National Ana Aslan, Asociaţia Cercetaşii 

Romaniei – Centru Local Brăila, Asociaţia Speranţa, SOS Autism, 

Asociaţia Clubul de Turism Proilavia Brăila, Acţiunea 2012 şi 

standul Organizaţiei TREBUIE. 

Colegiul Tehnic Edmond Nicolau a pus la dispoziţie spaţiul şi 
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logistica pentru desfăşurarea activităţii, cu titlu gratuit. 

S-au trimis invitaţii pe email la instituţii de învăţământ şi 

asociaţii/organizaţii care au desfăşurat activităţi de voluntariat. 

Toţi participanţii au primit diplome de participare cu datele de 

identificare ale finanţatorului. În bugetul iniţial au fost prevăzute 

premii – tricouri inscripţionate cu datele finanţatorului dar în urma 

rectificării nu s-au găsit fonduri pentru acoperirea acestui cost. 

S-a realizat album foto (CD atasat la dosarul de raportare), 

rezultatele au fost postate pe paginile de facebook ale proiectului 

şi Organizaţiei TREBUIE! Brăila  

 

A.4 Promovare 

Proiectul a fost promovat pe toată durata acestuia pe paginile de 

facebook ale proiectului şi Organizaţiei TREBUIE! Brăila. Au fost 

distribuite fly-ere, cu date despre proiect şi finanţator, la cele două 

activităţi cu participarea publicului: Standul Floral cu parfum de 

Voluntar din cadrul Festivalului Florilor de Toamnă şi Targul 

Activităţilor de Voluntariat. S-au trimis către presa locală 2 

comunicate de presă din care 1 a fost publicat în ziarul Obiectiv 

Vocea Brăilei din data de 16 noiembrie 2016 

http://obiectivbr.ro/content/%C5%9Fcoala-voluntarilor  

Raportul anual al solicitantului va conţine informaţii despre 

proiect şi finanţator 

A.5 Raportare 

S-au realizat rapoartele financiar si narativ 

Rezultate obținute (pe 

obiective, cu 

menționarea 

indicatorilor realizați) 

OBIECTIVELE PROPUSE : 

O1: Dezvoltarea personală în spiritul valorilor voluntariatului, a 

15 tineri și 6 cadre didactice   din 3 licee brăilene,  în cadrul unui 

proiect de voluntariat pe parcursul a 2 luni de activităţi.   

REZULTATE: 

- 22 voluntari cu atitudine incluzivă formată, 

- 1 sesiune de formare, populaţia informată în legătură cu 

voluntariatul tinerilor, 

- 22 voluntari implicați în implementarea proiectului  

- 1 activitate de tineret de educație/formare  

- 4 parteneriate realizate pentru desfășurarea activităților de tineret 

- 3 instituţii de invatamat beneficiare de implementarea proiectului

  

- 23 de persoane beneficiare de modele de voluntariat 

- 6 cadre didactice beneficiare de implementarea proiectului  

 

O2. Incluziunea  socială a 30 de tineri  cu dizabilităţi 

intelectuale/asociate acompaniaţi în activități de socializare și 

dezvoltare de abilități de trai independent de tineri voluntari pe 

parcursul a 2 luni 

http://obiectivbr.ro/content/%C5%9Fcoala-voluntarilor
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REZULTATE: 

- 30 de tineri cu dizabilităţi mintale severe cu grad diminuat de 

excludere socială, 

- 30 de persoane cu dizabilităţi care beneficiază de implementarea 

proiectului 

 

O3. Creșterea cu 30% a ariei de promovare a valorilor şi 

beneficiilor  voluntariatului  pe parcursul a 3 luni 

REZULTATE: 

- 73 de tineri cu varsta între 14-35 ani participanţi activ la viaţa 

societăţii,  

- 2 evenimente publice de promovare a voluntariatului şi 

participării active a tinerilor la viaţa societăţii, 

- 1 Târg Activităţi de Voluntariat 

- 1 stand expoziţional,  

- 10 acțiuni de comunicare  

- 115 de persoane implicate în proiect  

- 1 comunicate de presă   

- 15 mape cu materiale informative realizate   

-1 raport realizat   

Promovarea 

proiectului și a 

finanțatorului 

Promovarea s-a facut pe toata durata de derulare a proiectului. 

Au fost distribuite fly-ere cu numele proiectului si ale 

finantatorului. 

http://obiectivbr.ro/content/%C5%9Fcoala-voluntarilor 

10 de postari pagina de facebook a  proiectului (document anexat) 

Lectii invatate  De mai bine de 20 ani, Organizaţia TREBUIE! derulează un 

program de integrare socială pentru  copii si tineri cu dizabilitati 

dobîndind o expertiză recunoscută atât local cât și național.  

În procent de 100 % proiectele și acțiunile inițiate de Organizația 

TREBUIE au folosit ca resursă importantă voluntariatul tinerilor 

dovedind ca tinerii sunt cei care au energia și entuziasmul  de a 

aduce schimbarea pozitivă din viața oamenilor.  

De aceea programul MTS de stimularea tinerilor pentru implicare 

in actiuni de voluntariat a reprezentat o oportunitatea de 

continuarea a directive de acţiune deschisă cu mult timp în urma 

de solicitant. 

Astfel proiectul „SCOALA VOLUNTARILOR”, a raspuns în 

egală măsură nevoii de activităţi de timp liber din perioada 

vacanţei de vară a elevilor de liceu, când şcolile îşi închid porţile 

dar şi nevoilor de socializare ale tinerilor cu dizabilităţi din centrul 

organizaţiei TREBUIE.  

Prin activităţile realizate proiectul şi-a propus şi a realizat: 

- Dezvoltarea spiritului de voluntariat al tinerilor din şcolile 

brailene 

- Incluziunea  socială a tinerilor  cu dizabilităţi 

http://obiectivbr.ro/content/%C5%9Fcoala-voluntarilor
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intelectuale/asociate acompaniaţi  

- Creșterea ariei de promovare a valorilor şi beneficiilor  

voluntariatului 

Si a confirmat  ca   UN VOLUNTAR E O INIMĂ ÎN DAR!   
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