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ANALIZA 

ACTIVITĂŢII DIDACTICE DESFĂŞURATĂ 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 

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%). 
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Documente de referinţă  

 Strategia Europa 2020 

 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. 
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 Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la 

toate nivelurile de educaţie şi de formare profesională. 

 

 

2. COLEGIUL  TEHNIC EDMOND NICOLAU DIAGNOZA ÎN ANUL  ŞCOLAR 2017-

2018 

 

 RESURSE UMANE – ELEVI ŞI PERSONAL  ANGAJAT  

 

Nr. clase – 36 

Total elevi –  870 
 

LICEU ZI = 210 (142 fete) 

 
Nr 

crt 

CLS. FILIERA / PROFIL/CALIFICAREA PROFESIONALA Nr. elevi  

( total / fete) 

DIRIGINŢI 

1.  
9 A Domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară (Tehncian în 

prelucrarea produselor de origine animală) 

29 / 21 MUŞAT 

GABRIELA 

2.  
9 B Domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimetaţie (Tehnician în 

gastronomie) 

29 / 18 TURCU-DECU 

DANIELA 

TOTAL 58 / 39  

3.  10 A Domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară (Tehnician în 

morărit, panificaţie şi produse făinoase 
28 / 24 ILIE 

TEODORA 

4.  
10 B Domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimetaţie (Tehnician în 

turism) 

30 / 20 VASILIU 

LAURA 

TOTAL 58 / 44  

5.  11 A Tehnologică / Res.nat. şi protecţia mediului / Tehncian în 

prelucrarea produselor de origine animală  

27 / 16 VINTILĂ 

DORINA 

6.  11 B Tehnologică / Servicii / Tehnician în gastonomie 27 / 18 RADU 

GEANINA 

TOTAL 54 / 34  

7.  

 

12 A 

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

morărit, panificaţie şi produse făinoase  

 

17 / 8 BALDOVIN 

NICUŞOR 

8.  12 B Tehnologică / Servicii / Tehnician în turism 23 / 17 FLOREA 

FELICIA 

TOTAL  40 / 25   

 
ŞCOALĂ PROFESIONALĂ = 241 (139 fete) 

 

1.  
 

9 C 

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

alimentaţie 

29 / 23 MILER 

CORNELIA 
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2.  

 

 

9 D 

Industrie alimentară / Brutar-patiser-preparator produse  

făinoase 

+ 

Turism şi alimentaţie /Bucătar 

14 / 10 

 

 

14 / 8 

 

 

RADU IONEL 

3.  

 

9 E 

Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile 

+ 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Zugrav, ipsosar, 

vopsitor, tapetar 

 

12 / 9 

+ 

12 /1 

 

BURGHELEA ION 

TOTAL  
81 / 51 

 

4.  
 

10 C 

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

alimentaţie 
26 / 18 ILIE MARIN 

5.  
 

10 D 

Industrie alimentară / Brutar-patiser-preparator produse  

făinoase 

+ 

Turism şi alimentaţie / Bucătar 

14 / 12 

+ 

16 / 11 

 

MOISE 

ANIŞOARA 

6.  
 

10 E 

 

Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile 
16 / 12 

JALBĂ 

NECULINA 

7.  
 

10 F 

 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Zidar 
20 / 0 MOCANU AUREL 

TOTAL 92 / 53  

8.  11 C 
Turism şi alimentaţie / Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentaţie 
27 / 16 

DOMNIŢEANU 

DANIELA 

9.  
 

11 D 

Industrie alimentară / Brutar-patiser-preparator produse  

făinoase 
24 / 13 

BĂBEANU 

NICOLETA 

10.  
 

 

11 E 

Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile 

+ 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Zugrav, ipsosar, 

vopsitor, tapetar. 

9 / 6 

+ 

8 / 0 

 

AVRĂMIA 

MARIOARA 

TOTAL 68 / 35  

 
LICEU – SERAL = 267 (127 fete) 

 

Nr 

Crt 

Clasa Filiera / Profil/Calificarea profesionala 

 

 

Nr. elevi 

( total / 

fete) 

 

DIRIGINŢI 

1.  9 As Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie 30 / 15 DUMITRU MONICA 

2.  10 

As 

Domeniul pregătirii de bază: Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 

36 / 19  ANDRONIC OANA 

3.  11 

As 

Domeniul pregătirii de bază: Mecanică  (Sem.II / Tehnician 

mecanic pentru întreţinere şi reparaţii) 

28 / 10 PARĂ OTLIA 

4.  11 

Bs 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice 

28 / 5  
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ŞCOALĂ POSTLICEALĂ / ŞCOALĂ DE MAIŞTRI = 152 (63 fete) 

Sem 

II 

5.  11 

Cs 

Sem 

II 

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

prelucrarea produselor de origine animală 

28 / 15  

TOTAL 84 / 30  

6.  12 

As 

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

morărit, panificaţie şi produse făinoase 

24 / 21 MOCANU TAMARA 

7.  12 

Bs 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice 

16 / 9 ALBU NICU 

8.  12 

Cs 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician designer vestimentar 19 / 14 BUZEA GEORGETA 

TOTAL 59 / 34  

9.  13 

As 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician designer vestimentar 24 / 11 TURCOIANU 

TEODORA 

10.  13 

Bs 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician designer vestimentar 16 / 7 PĂNCESCU 

MIRELA 

11.  13 

C  

Tehnologică / Servicii / Tehnician în gastronomie 18 / 11 DUNĂ 

MAGDALENA 

TOTAL  58 / 29  

Nr. 

crt. 

Clasa Domeniul / Calificarea profesionala 

 

Nr. elevi 

( total / 

fete) 

 

DIRIGINŢI 

1.  PL - I A TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / TEHNICIAN NUTRIŢIONIST 30 / 21 ULIESCU 

MĂDĂLINA 

2.  PL –II A TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / AGENT DE TURISM GHID 15 / 9 TOPOR 

ANTONETA 
3.  PL – II B INDUSTRIE ALIMENTARĂ / TEHNICIAN DIETICIAN 10 / 8 

TOTAL  25 / 17  

4.  M I - B CONSTRUCTII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE /   

MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI 

AGRICOLE   

23 / 3 FAUR 

ELENA 

5.  M I - C CONSTRUCTII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / 25 / 0 ILIE VASILE 
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EFECTIVE ELEVI  2017-2018  
 

 Liceu Zi 

 

Liceu seral 

 

Şcoală Profesională Şcoală 

Postliceală / 

Maiştri 

Total 

 210 267 241 152 870 

% 24,14% 30,69% 27,70% 17,47%  

 

 

PERSONAL ANGAJAT 
 

 

 

 RESURSE CURRICULARE - PLAN DE ŞCOLARIZARE Implementat 

 
 

 

MAISTRU MECANIC MAŞINI ŞI UTILAJE DE 

CONSTRUCŢII 

TOTAL 48 / 3  

6.  M II - C CONSTRUCTII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE /   

MAISTRU MECANIC MASINI SI UTILAJE PENTRU 

CONSTRUCTII 

23 / 0 MILEŞCHIN 

MARIANA 

7.  M II - D TEXTILE- PIELARIE / MAISTRU CONFECTII 

IMBRACAMINTE (MAISTRU CROITOR) 

26 / 22 DIMOFTE 

IULIANA 

TOTAL  49 / 22  

PERSONAL DIDACTIC PERSONAL DIDACTIC 

AUXILIAR 

PERSONAL 

NEDIDACTIC 

54 14 21 

Doctorat – 2; Gradul I – 33; 

Gradul II – 11; Definitivat – 5 

Debutanți – 3 

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 

24 6 2 1 2 1 8 2 1 4 3 
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LICEU ZI  

 
FILIERA / PROFIL /CALIFICAREA PROFESIONALĂ Nr. 

clase 

Nr. elevi  

(total / 

fete) 

APROBAT / 

NEAPROBAT 

ISJ 

Domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară (Tehncian în 

prelucrarea produselor de origine animală) 

1 29 / 21 APROBAT 

    

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  
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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 

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 

CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE   

1 23 / 3 APROBAT 

CONSTRUCTII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / MAISTRU 

MECANIC MAŞINI ŞI UTILAJE DE CONSTRUCŢII 

1 25 / 0 APROBAT 

TOTAL: 3 78 / 24  
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3. Dormitor * H.C.L.M. 53/31.03.2004 47 1316 

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

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 1 Informatica Corp A 26 

2. Laborator 2 Informatica Corp A 19 + 5 CES 

3. Cabinet firma de exercitiu 5 

4. Cancelarie 1 

5. Laborator biologie 1 

6. Laborator fizica 1 

7. Cabinet geografie 1 

8. Cabinet limbi străine 1 

9. Cabinet română 1 

10. Cabinet socio-umane 1 (laptop) 

11. Laborator chimie 1 

12. Biblioteca 1 
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13. Cabinet turism 1 

14. Cabinet gastronomie 1 
 

CORP B 
 

Nr.Crt. Locaţie Nr. calculatoare 

1. Laborator Ind. Alimentara 1 

2. Cabinet Ind Alimentara 4 

3. Laborator Textile 1 

4. Cabinet Textile 6 

5. Laborator Ind Alimentara 1 

6. Laborator Construcţii  8 

7. Laborator Construcţii 1 

8. Cabinet psiholog 1 
 

ADMINISTRATIV 
 

Nr.Crt. Locaţie Nr. calculatoare 

1. Contabilitate 1 + 2 laptop-uri 

2. Secretar Şef 1 + 1 laptop 

3. Secretariat 2 

4. Director 1 laptop 

5. Director Adj. 1 laptop 

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 limbi straine 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. Laboratoare informatica Corp A 2 
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2. Sala festivitati 1 

3. Laborator biologie 1 

4. Laborator fizica 1 

5. Cabinet socio-umane 1 

6. Cabinet istorie 1 

7. Cabinet turism 1 

8. Cabinet geografie 1 

9. Cabinet limbi straine 1 

10. Cabinet limba romana 1 

11. Laborator chimie 1 

12. Laborator textile 1 

13. Laborator Ind. Alim. 1 

14. Laborator constructii 1 

15. Informatician 1 
 

Total 
Cabinete si 

laboratoare 
Administrativ 

Calculatoare 89 17 

Imprimante 5 13 

Proiectoare 16 0 
 

 

RAPOARTE ACTIVITATE COMISII METODICE  

ANUL ŞCOLAR 2017- 2018 

 

Comisia metodica:  Limbă şi Comunicare                           Responsabil:  Turcoianu Teodora  

Membrii comisiei metodice  

Subcomisia: Limba şi Literatura Română  

1. Prof. Teodora Turcoianu 

2. Prof. Necoară Adina  

 

 

 

  

 Subcomisia: Limbi Moderne 

1. Prof. Ene Magdalena 

2. Prof. Florea Felicia  

3. Prof. Radu Ionel 

4. Prof. Radu Geanina 

5. Prof. Păncescu Mirela 

6. Prof. Necula Silvia  

 

Subcomisia  Limba şi Literatura Română: 

Obiective propuse: 
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 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; 

 mediile slabe obţinute de unele clase la testările iniţiale; 

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

decembrie 2017; 

 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: 

 Elaborarea unor strategii didactice care să susțină și să genereze în mod neîntrerupt motivația 

elevilor pentru  învățare; 

 Includerea în proiectarea curriculară a conţinuturilor care să îmbine aspectele teoretice cu cele 

practice / să promoveze interdisciplinaritatea; 

 Dezvoltarea abilităților de înțelegere interculturală;  

 
Puncte tari: 
 

 Profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate 

fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;  

 Eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea 

stilurilor de predare; 

 Metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se 

adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi 

înţelegerii conţinutului specific; 

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

Puncte slabe: 

 Lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; 

 Lacune în cunoştinţele elevilor de clasa a IX-a; 

 Superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise;  
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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. Realizarea si susţinerea testărilor iniţiale, la toate clasele, conform 

indicaţiilor metodologice primite; 

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

informaţiilor cuprinse in Scrisoarea metodică şi în Foaia de parcurs; 

4. Analiza rezultatelor elevilor la simulările examenului de 

Bacalaureat – identificarea efectelor perturbatoare în apreciere şi 

notare; 

5. Transmiterea rezultatelor centralizate către conducerea şcolii si a 

ISJ Brăila; 

6. Stabilirea graficului de pregătire suplimentară a elevilor in vederea 

susţinerii examenului de Bacalaureat; 

7. Simularea examenului de bacalaureat, proba scrisă; 

8. Transmitere rezultatelor centralizate către conducerea şcolii şi către 

ISJ Brăila, conform indicaţiilor metodologice primite. 

 

 

Subcomisia Limbi Moderne: 

 

1.  Toți membrii catedrei au adaptat strategiile şi a conţinuturile  

specifice disciplinei la particularităţile de vârstă ale elevilor; 

2. În procesul instructiv-educativ au fost utilizate metode și strategii 

didactice care să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi care 

să-i formeze deprinderi de studiu - învăţarea prin proiecte, portofolii, 

ce reprezintă o finalitate a activității interdisciplinare; 

3. S-au desfășurat activități care au dus la dezvoltarea unor valori și 

atitudini pozitive față de conceptul de “francofonie” cât și cultivarea 

interesului pentru studiul limbii engleze și a civilizatiei în spațiul 

cultural anglofon; 

4. Elaborarea testelor inițiale, aplicarea acestora și analiza rezultatelor- 

toți membrii catedrei-septembrie 2017; 

5. Activitate: Ziua Limbilor Moderne: Limbile străine-izvor de 

cultura și civilizație - toți membrii catedrei-septembrie 2017; 

6. Susținerea materialului cu tema: Plurilingvism si 

multiculturalitate!,  Prof. Necula Silvia, septembrie 2017; 

7. Lecție demonstrativă: Moods and feelings!, clasa a X-a B - Prof. 

Florea Felicia, octombrie 2017; 

8. Activitate: Happy Halloween Day, Toți membrii catedrei, 
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octombrie 2017; 

9. Lecție demonstrativă: Conditional Clause, clasa 2A, Prof. Ene 

Magdalena, noiembrie 2017; 

10. Susținerea materialului cu tema:  L’emploi de la presse en 

francais en classe de FLE, Prof. Păncescu Mirela, noiembrie 2017; 

11.   Lecție  demostrativă “Ma France”, clasa a XIa B, Prof. Radu 

Geanina, decembrie 2017; 

12.  Susținerea materialului cu tema: Eficiența  profesorului, Prof. 

Radu Ionel, ianuarie 2018; 

13. Activitate: Ziua Francofoniei, Prof. Radu Geanina, Prof. Păncescu 

Mirela,  Prof. Necula Silvia - martie 2018; 

14. Susținerea materialului cu tema: New methods and techniques of 

teaching phrasal verbs, Prof. Ene Magdalena, martie 2018; 

15. Susținerea materialului cu tema: L’enseignment - l’apprentissage 

de la production orale en classe de FLE, Prof. Radu Geanina, aprilie 

2018; 

16. Lecție demonstrativă: Exprimer ses gouts et ses preferances, clasa 

a XIII-a B, Prof. Păncescu Mirela, aprilie 2018; 

17. Susținerea materialului cu tema: Do you use E.T.?, Prof. Florea 

Felicia, mai 2018; 

18. Europa fără Granițe –activități dedicate Zilelor Școlii,  toți 

membrii catedrei; 

2. Activităţi la nivel 

judeţean 

Subcomisia  Limba şi Literatura Română: 

 

1. Cursuri de formare: Managementul proiectelor; - prof. Teodorof 

Roxana; 

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

catedrei; 

3. Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ, 

colaborarea permanentă cu comunitatea locală, cu agenţii economici, 

cu părinţii, etc. au fost făcute cu scopul contribuţiei la o imagine 

corectă şi favorabilă a şcolii noastre. 

 

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: Erasmus plus pentru o Europa unită  – prof. Radu 

Geanina, prof. Păncescu Mirela; 

3. Activităţi 

educative / 

extracurriculare 

Subcomisia  Limba şi Literatura Română: 

     Cadrele didactice membre ale Catedrei de limba şi literatura română 

au fost implicate atât în activităţi comune, de exemplu pregătirea şi 

organizarea activităţilor din proiectul Şcoala Altfel, ori Zilele Şcolii, 

precum şi în activităţi individuale, după cum urmează: 

 

Profesor Teodorof Roxana: 
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1. Şi totuşi, iubirea... - activitate dedicată zilei de naștere a lui Mihai 

Eminescu; 

2. Lecție demonstrativă la nivelul catedrei de Limbă Română; 

3. Organizator Olimpiada județeană Tinerii dezbat; 

 

Profesor Turcoianu Teodora: 

 

4. Coordonator proiect interjudețean Tradiții și obiceiuriîn România, 

Franța și Anglia; 

5. Șef comisie metodică catedra Limbă și Comunicare; 

6. Membru Consiliu Consultativ ISJ Braila - proiecte educaționale; 

7. Organizator Olimpiada județeană Tinerii dezbat; 

 

Profesor Necoară Adina: 

 

8. Târgul ofertei educaționale 

9. Stop Bullying, activitate organizată de Consiliul Județean al Elevilor 

la Prefectura Brăila; 

10. Târg de mărțișoare - Mall Brăila; 

11. Deplasare la București în cadrul Săptămânii Școala Altfel 

 

Subcomisia Limbi Moderne: 

 

Profesorii catedrei s-au implicat în activitatea educativă, au colaborat 

cu consilierul şcolar şi au antrenat elevii în diverse activităţi cultural- 

educative. Au realizat împreună cu elevii scolii expoziții de desene în 

urma desfășurării următoarelor activități:  

1. Happy Halloween Day – toți membrii catedrei; 

2. Ziua Limbilor stăine - toți membrii catedrei; 

3. Serbarea de Crăciun - toți membrii catedrei; 

 

Catedra de Limbi Moderne a fost implicată în diferite proiecte de 

promovare a ofertei educaționale. Unul din proiecte intitulat Tradiții în 

România, Franța și Anglia a introdus elevii de clasa a VIII –a atât în 

spatiul cultural francofon cât și în cel anglofon. Elevii au desenat 

diferite simboluri din cele trei țări, au degustat produse specifice și au 

interpretat melodii în cele trei limbi- română, franceza și engleză. 

     Toți membrii catedrei au participat cu lucrări proprii la Festivalul 

National Identități culturale desfășurat în școala noastră și au fost 

implicați în activitățile festivalului. 

     În cadrul săptămânii “Școala Altfel” membrii catedrei au desfășurat 

activități atât cu elevii claselor a VIII-a, cât și cu elevii claselor unde 

au fost diriginți: plimbare în stațiunea Lacul Sărat, Parc Monument, 

Mall, Grădina Publică.  

4. Rezultate şcolare Subcomisia  Limba şi Literatura Română: 
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Examenul de Bacalaureat 2018: 

 

Proba scrisă: înscrişi: 45 – promovaţi: 31 – absenţi: 11– procent 

95,45% 

 

Subcomisia Limbi Moderne: 

1. Lecții atractive, cu un demers didactic eficient și conținuturi 

corect selecționate; 

2. Desfășurarea unor activități extracuriculare atent planificate, 

care au crescut interesul elevilor pentru studiul limbilor străine; 

3. 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 / TIC 

 
1. Prof. Domniţeanu Daniela 

2. Prof. Andronic Oana 

3. Pof. Mihalcea Andreea Grațiela 

4. Prof. Radu George 

5. Prof. Ciocla Valeriu 

6. Prof. Moise Anișoara 
 

Subcomisia: Chimie / Fizică / Biologie 

 
1. Prof. Teodora Ilie 

2. Prof. Dorina Vintilă 

3. Prof. Stanciu Monica 
4. Mihăilă Florentina 

 

 

Subcomisia Matematică / TIC: 

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; 

 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 anului școlar; 

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

 
Puncte tari: 
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 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; 

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

 rezultate  bune ale elevilor la sfarsitul anului şcolar; 

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

laborator de informatică. 

 
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; 

 resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea de noi echipamente IT performante pentru 

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

existente; 

 atractia exercitată asupra elevilor de tehnologia informaţională, contribuie la diminuarea 

timpului acordat studiului; 

 eesurse financiare insuficiente pentru achiziționarea de noi echipamente IT performante 

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

laboratoarelor existente; 

 

 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

 

Obiective propuse: 

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

 abordarea continuă a învăţării centrate pe elev; 

 creşterea obiectivităţii evaluării; 

 valorificarea activităţii de perfecţionare în procesul de predare- învățare -evaluare. 

 
Puncte tari: 
 

 Responsabilitate, experienţă pedagogică acumulată; 

 Parcurgerea integrală a materiei şi notarea obiectivă a elevilor; 

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

 Participarea la desfăşurarea  examenelor naţionale, concursurilor şi olimpiadelor; 

 Buna colaborare între membrii catedrei; 

 Existenţa unei minibiblioteci în laboratorul de chimie;  

 Valorificarea bazei didactice din laboratoarele de fizică, chimie și biologie; 

 Posibilitatea desfăşurării orelor în laborator în proporţie de peste 90 %. 
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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. 
 
Măsuri remediale și de dezvoltare aplicate 
 

 Diseminarea informațiilor metodice și de specialitate accesate prin intermediul platformelor 

on line și întalnirilor metodice la nivel județean; 

 Stimularea interesului elevilor prin organizarea de activități didactice cu caracter aplicativ; 

 Adaptarea demersului didactic de predare-învățare la nevoile și posibilitățile elevilor; 

 Derularea unui program  de pregătire suplimentară pentru elevii cu interes crescut pentru 

studiul chimiei, fizicii și biologiei; 

 
Propuneri pentru îmbunătățirea activității: 

 Creșterea ponderii metodelor didactice care stimulează interesul elevilor și cresc atractivitatea 

orelor: experimenul, proiectul, studiul de caz etc.  

 Constituirea de echipe de lucru la ore pentru coeziunea grupurilor și antrenarea elevilor cu 

ritm lent de învățare; 

 Participarea la programe de formare, 

 Asigurarea de resurse materiale educaționale: multiplicarea de fișe, teste, materiale de 

documentare, dotarea laboratorului cu substanțe chimice, asigurarea de resurse pentru 

miniproiecte științifice; 

 Participarea elevilor la diverse concursuri școlare și extrașcolare. 
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Nr.  Tip de activitate  Scurtă descriere  

1. Activităţi la nivelul şcolii 

( lecţii deschise , referate, sesiune 

de comunicări …etc) 

 

 

 

 

 

Subcomisia Matematică / TIC 

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. Participarea cadrelor didactice la perfecționările 

realizate la nivel județean și național: consfătuiri, 

comisii metodice, cursuri C. C. D etc. 

10.  Participarea elevilor la concursurile de 

matematică; 

11. Pregătire pentru examenul de bacalaureat – 

sistematizare informații conform programei și 

rezolvarea de teste – prof. Ciocla Valeriu, prof. 

Domnițeanu Daniela, prof. Andronic Oana; 

12. Referat: Metode de învățare centrate pe elev 

utilizate în cadrul orelor de matematică, prof. 

Mihalcea Andreea -18 octombrie 2017; 

13. Lecție deschisă: Proprietățile determinanților cls. 

XI-B, prof.Andronic Oana -17 noiembrie 2017; 

14. Referat Wiki Media - prof. Moise Anișoara -17 

noiembrie 2017; 

15. Pregătirea elevilor pentru simularea de Bacalaureat 

la disciplina matematică - analiza rezultatelor -

săptămânal - profesorii care au în încadrare clase 

terminale / Pregătirea elevilor pentru pentru 

Concursurile școlare pe disciplinele  matematică / 

T.I.C. 

16. Analiza rezultatelor la simularea examenului de 

bacalaureat decembrie 2017; 

17. Referat: Interdisciplinaritatea - Utilizarea 

matematicii, fizicii, chimiei și biologiei în științele 

tehnice - prof. Radu George - 25 ianuarie 2018; 

18. Participarea la consfătuirea profesorilor de la 

începutul anului şcolar; 
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19. Participare la Cercul Metodic Modulul Evaluare și 

informare științifică; 

20. Lecție deschisă: Aplicații ale trigonometriei în 

geometria plană – clasa a IX a B - prof. Mihalcea 

Andreea - lecție susținută pentru înscriere la gradul 

didactic II - mai 2018; 

21. Prezentarea proiectului unității de învățare: Studiul 

funcţiilor cu  ajutorul derivatelor - iunie 2018 - prof. 

Andronic Oana; 

22. Responsabil Comisia de orar – prof. Ciocla 

Valeriu; 

23. Responsabil Comisie metodică Matematică / TIC-

prof. Andronic Oana; 

24. Responsabil CEAC / membru în CA - prof. Moise 

Anisoara. 
 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

 

Octombrie - Workshop   

Asigurarea calității in procesul de predare-învățare –

evaluare, material de dezbatere realizat de prof. Ilie 

Teodora; 

 

Noiembrie - Secvență de lecție: 

Calorimetrie. Coeficienți calorici cls XI, prof  Stanciu 

Monica; 

Proiect ROSE – profesor Ilie Teodora (echipa de 

elaborare); 

 

Decembrie - Informații metodice și de specialitate - 

referate:  

Învățarea centrată pe elev, profesor  Stanciu Monica; 

 

Ianuarie - Informații metodice și de specialitate - 

referate: 

 Factori care distorsionează rezultatele evaluării, 

profesor  Stanciu Monica; 

PROIECTUL ca metodă de evaluare a elevului 

profesor Mihăilă Florentina; 

 

Martie  - Aprilie  

Olimpada de chimie / fizică / biologie  faza județeană 

Participarea la simularea examenului de bacalaureat și 

/ sau la concursurile pe discipline fazele locale și 

județene cu elevi sau în calitate de profesori 

supraveghetori / evaluatori  
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Toți membrii catedrei 

 

Mai  

Metode de predare – evaluare adaptate elevilor cu 

ritm lent de învățare - Secvența de lecție – prof. Ilie 

Teodora; 

Curs Erasmus + – Mihăila Florentina, Stanciu Monica  

Participare la concursul intejudetean MOZAIC 

ȘTIINȚIFIC, prof. Ilie Teodora, prof. Mihăilă 

Florentina; 

Participare la concurs faza națională - Educație pentru 

sănătate - elevi participanți: cls a IX a D și elevi clasa 

a IX C. 
 

2. Activităţi la nivel judeţean / 

naţional 

 

 

 

 

Subcomisia Matematică / TIC 

 

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 

bune practici, profesor Moise Anişoara. 

4. Înscriere gradul didactic I - prof. Andronic Oana-

inspecție curentă I - 4 mai 2018; 

5. Înscriere gradul didactic II - prof.Mihalcea Andreea 

Grațiela - inspecție curentă I - 4 mai 2018; 

6. Metodist ISJ, membru Consiliul Consultativ ISJ, 

responsabil CEAC, membru în CA - prof.Moise 

Anisoara. 

 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

 

 Olimpada de chimie / fizică / biologie  faza 

județeană 

Participarea la simularea examenului de bacalaureat și 

/ sau la concursurile pe discipline fazele locale și 

județene cu elevi sau în calitate de profesori 

supraveghetori / evaluatori  

Toți membrii catedrei 

 Curs ERASMUS KA1– prof. Mihăila Florentina, 

prof. Stanciu Monica; 

 Participare la concursul intejudetean MOZAIC 
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ȘTIINȚIFIC, prof. Ilie Teodora, prof. Mihăilă 

Florentina; 

 Participare la concurs faza națională - Educație 

pentru sănătate - elevi participanți: cls a IX a D și 

elevi clasa a IX C. 

3. Activităţi educative / 

extracurriculare 

Subcomisia Matematică / TIC: 
 

1. Participare la Balul Bobocilor; 

2. La serbarea de Crăciun d-na prof. Moise Anisoara a 

pregătit un program artistic cu 5 eleve de la clasa a X-a 

D, prof. Domniteanu Daniela a îndrumat un grup de 

elevi din clasa a XI-a C în realizarea unui dans sincron. 

La aceasta activitate au participat și prof. Ciocla 

Valeriu, prof. Andronic Oana, prof. Mihalccea 

Andreea. 

3. Zilele Școlii - toate cadrele didactice din Comisia 

metodică Matematică / TIC; 

4. Școala altfel - s-au organizat excursii; 

Prof. Moise Anisoara a organizat excursie la Piatra 

Neamt cu elevi ai claselor a X-a D, a-XI -a E; 

Prof. Andronic Oana a organizat excursie la Slobozia 

cu elevi ai claselor IX-XII în vederea participării la 

Concursul Interdisciplinar Mozaic Științific. La această 

activitate a participat în calitate de profesor îndrumător 

d-na prof. Domniteanu Daniela. 
 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

 

Octombrie  

Proiect județean cu finanțare MTS prin DJTS Brăila -

Diverstăți culturale- toți membrii catedrei; 

Proiect județean cu finanțare MTS prin DJTS -

VolunDAR- profesor Ilie Teodora; 

 

Noiembrie 

Voluntariatul un dar pentru comunitate, prezentarea 

Agendei VoluDAR , profesor Ilie Teodora; 

Balul Bobocilor – prof. Stanciu Monica; 

Decembrie  

Informatii metodice și de specialitate, Referate 

realizate și  susținute de prof. Stanciu Monica 

(Învățarea centrată pe elev) și Mihăilă Florentina; 

Serbarea de  Crăciun - Toți membrii catedrei  

 

Ianuarie  

Inițierea proiectului educativ Alege să fii liber; 
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Martie – aprilie  

Școala Altfel: Excursie la Bucuresti – prof. Ilie 

Teodora; 

Campania RRR – pentru un mediu curat!- Toți 

membrii catedrei; 

Semne de primăvară - Toți membrii catedrei; 

 

Mai  

Prezentare PPS - APA în cadrul proiectului 

ERASMUS + – prof. Stanciu Monica; 

 

Iunie   

Vizite de documentare - Toți membrii catedrei; 

4. Rezultate şcolare Subcomisia Matematică / TIC: 
 

Elevi calificați la etapa județeană a Concursului 

Național de matematică aplicată Adolf Haimovici (10 

martie 2018): 

Drăgan Valentin, cls. IX - 14 puncte – prof. Mihalcea 

Andreea; 

Miclaru Alexandru, cls. IX - 14 puncte - prof. 

Mihalcea Andreea; 

Popescu Cristiana, cls. X - 14 puncte, prof. Mihalcea 

Andreea; 

Negoiță Alexandru, cls. X - 14 puncte, prof. Mihalcea 

Andreea; 

Târcavu Ioana, cls. XI - 14 puncte, prof. Andronic 

Oana; 

Eșanu Elena, cls. XI - 14 puncte, prof. Andronic 

Andronic; 

Radu Adina, cls. XI - 15 puncte, prof. Domnițeanu 

Daniela; 

Doni Valentina, cls. XI - 19 puncte, prof. Domnițeanu 

Daniela; 

Fluturaș Violeta, cls. XI - 14 puncte, prof. Domnițeanu 

Daniela; 

La etapa județeană elevul Dragan Valentin a obținut 

locul  II  (9 p) la acest concurs. 

 

În urma participării la Concursul  de matematica si 

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

următoarele rezultate: 

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

Valeriu; 

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

 

       Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, Brăila a 

participat în data de 30 martie 2018, cu o echipă 

formată din 12 elevi însoțiți de profesorii de 

matematică Domnițeanu Daniela și Andronic Oana. 

Participanții la concurs au susținut două probe: una la 

matematică și a doua la alegere între disciplinele 

chimie, biologie, geografie, în funcție de specializarea 

elevilor. 

             Premii disciplina matematică: 

Miclaru Alexandru - premiul I, clasa a IX-a - profesor 

îndrumător Mihalcea Andreea. 

Drăgan Valentin - premiul III - profesor îndrumător 

Mihalcea Andreea. 

Popescu Viorelia - premiul I, clasa a X-a- profesor 
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îndrumător Mihalcea Andreea. 

Negoiță Alexandru - premiul III, clasa a X-a - profesor 

îndrumător Mihalcea Andreea. 

Târcavu Ioana - premiul I, clasa a XI a - profesor 

îndrumător Andronic Oana. 

Doni Valentina-premiul II, clasa a XII a - profesor 

îndrumător Domnițeanu Daniela. 

Pastramă Violeta- premiul II, clasa a XII a - profesor 

îndrumător Domnițeanu Daniela. 

Radu Adina - mentiune, clasa a XII a - profesor 

îndrumător Domnițeanu Daniela 

Fluturaș Violeta - mentiune - profesor îndrumător 

Domnițeanu Daniela. 

 

Concursul interjudeţean de matematică și 

informatică Tehnomath  - 18 -19 mai 2018, 

înregistrat în CAER. 

 Propunători subiecte: prof. Andronic Oana, 

prof.  Mihalcea Andreea, prof. Moise Anișoara. 

 Prof. Asistent / evaluator: prof. Andronic Oana, 

prof. Ciocla Valeriu, prof. Domnițeanu 

Daniela, prof. Mihalcea Andreea. 

 Secretarul concursului Tehnomath - prof. 

Mihalcea Andreea. 

Premii obținute la Concursul  interjudeţean de 

matematică și informatică Tehnomath - 18 -19 mai 

2018:  

Matematică:  

- Doni Valentina, premiul II - prof. îndrumător 

Domnițeanu Daniela; 

- Fluturaș Violeta, premiul III - prof. îndrumător 

Domnițeanu Daniela; 

- Drăgan Valentin, mențiune - prof. îndrumător 

Mihalcea Andreea; 

- Miclaru Alexandru, mențiune - prof. 

îndrumător Mihalcea Andreea; 

- Gherghe Andrei, mențiune - prof. îndrumator 

Mihalcea Andreea; 

- Popescu Cristiana Viorelia, mențiune - prof. 

îndrumator Mihalcea Andreea; 

- Tănase Mihaela, mențiune - prof. îndrumător 

Mihalcea Andreea; 

- Târcavu Ioana, mențiune – prof. îndrumător 

Andronic Oana. 

- Radu Adina, mențiune – prof. îndrumător 

Domnițeanu Daniela. 
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TIC: 

- Constantin Laurentiu Gabriel, premiul III – 

prof. îndrumător Moise Anișoara. 

- Popa Anamaria III, – prof. îndrumător Moise 

Anișoara. 

- Talpes Andreea III – prof. îndrumător prof. 

Moise Anișoara. 

 

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; 

 Organizarea lunară de activități metodice; 

 Diseminarea de informații metodice, 

psihopedagogice  și de specialitate prin derularea 

de proiecte,  workshopuri și lecții demonstrative; 

 Participarea la activități metodice județene; 

 Activarea în Consiliul Consultativ pe disciplină; 

  

Comisia metodica Om şi societate             Responsabil: Prof. Buzoianu Manuela 

Subcomisia Istorie / Socio-umane: 

1. Prof. Miler Cornelia 

2. Prof. Buzoianu Manuela 

3. Prof. Drăghici Steluța 

4. Prof. Alberto Aichel 

 

Subcomisia Educaţie fizică şi sport / 

Geografie / Religie: 

1. Prof. Baldovin Nicuşor 

2. Prof. Turcu Decu Daniela 

3. Prof. Moroianu Magda 

4. Prof. Lificciu Maria 

 
 

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. 
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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; 

 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  
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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; 

 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 

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. Participarea la consfătuirile didactice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Studierea documentelor școlare (planuri cadru, 

programe școlare, programe de bacalaureat, 

manuale); 

3. Întocmirea planificărilor calendaristice; 

4. Activitate demonstrativă Lovirea mingii cu 

interiorul labei piciorului și șutul la poartă cu 

accent pe întinderea labei piciorului, prof. Baldovin 

Nicușor; 

5. Activitate demonstrativă, clasa a XII-a B, prof. 
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Turcu – Decu Daniela – Camelia; 

6. Susținere referat cu tema Jurnalul de călătorie 

ca metodă de învățare și de evaluare – prof. Turcu – 

Decu Daniela – Camelia; 

7. Susținere referat cu tema Rezistență - prof. 

Baldovin Nicușor; 

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: 

 Activități dedicate Zilelor școlii; 

 Activități dedicate Serbării de Crăciun; 

 Manifestări  legate de evenimente istorice; 

 Activități de cercetași, excursii-drumeții; 

 Vizitarea unor obiective de interes istoric; 

 Activități  proiect Identități culturale. 

 

Subcomisia Educaţie fizică şi sport / Geografie / 

Religie: 

 Masă rotundă Ziua Mondială a Habitatului, clasa 

a XI-a B, prof. Turcu – Decu Daniela – Camelia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Concurs în cinstea Sf. Nicolae, Ocrotitorul 

orașului Brăila –  au fost premiați la Biserica Sf. 

Martiri Brâncoveni 10 elevi care au realizat eseuri 

(cărți, iconițe, diplomă și dulciuri) – prof. 

Moroianu Magda – Daniela; 

 Activitate de voluntariat Sfântul Ierarh Nicolae  – 

25 nov. 2017, desfășurată în Parcul Monument 

(probă sportivă, cross) - prof. Moroianu Magda – 

Daniela; 

 Atelier de lucru pe diferite teme, intitulat Un 

copil, un părinte - o echipă! - prof. Moroianu 

Magda – Daniela; 

 Natura, darul lui Dumnezeu, prin mâinile omului! 

– prof. Moroianu Magda – Daniela; 

 Mândru să fiu român creștin – ortodox! - prof. 

Moroianu Magda – Daniela; 

 Dezbatere pe tema Ziua Pământului - prof. Turcu 

– Decu Daniela – Camelia; 

 Vizionare joc handbal  - prof. Baldovin Nicușor; 

 Festival de poezie religioasă Cuvântul care 

zidește - prof. Moroianu Magda – Daniela; 

 Ziua Eroilor - prof. Moroianu Magda – Daniela; 
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 Vizionare joc fotbal – prof. Baldovin Nicușor; 

 Excursie Mănăstirea Buciumeni - prof. Moroianu 

Magda – Daniela. 

 Proiectul Educație pentru viață - în parteneriat cu 

Școala Gimnazială Râmnicelu, activitate intitulată 

Lovește-mă! Sunt diferit, clasa a X- a; 

 Hristos în școală - activitate în cadrul 

Parteneriatului Școală – Biserică: 25 de elevi cu 

situație financiară precară au primit în septembrie 

2017 kituri educaționale constând în ghiozdane, 

penare echipate, caiete, etc. 

 Prof. Moroianu Magda – Daniela a publicat în 

Revista Școlară Națională Esențial în educație un 

articol în cadrul Proiectului Național Promovarea 

imaginii școlii, Pitești, nr. 9521/ 02.02.2018. 

3.  Rezultate şcolare Subcomisia Istorie / Socio-umane: 

 Menținerea interesului elevilor pentru disciplinele 

istorie- socio-umane; 

 Dezvoltarea personalitații elevilor  dornici de 

afirmare. 

 

Subcomisia Educaţie fizică şi sport / Geografie / 

Religie: 

 La examenul de bacalaureat, la geografie 

procentul de promovabilitate a fost de 100%. 

 Echipa de fotbal fete a ocupat locul al II-lea la 

etapa județeană a ONSS (Olimpiada Națională a 

Sportului Școlar), locul al III-lea la tenis de masă 

la ONSS.  

 

 

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. M.I. Burghelea Ion 

7. M.I. Mocanu Aurel 

 

 

Subcomisia Textile - pielărie: 

1. Prof. Dimofte Iuliana 

2. Prof. Jalbă Niculina 
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3. Prof. Dumitru Monica 

4. M.I. Buzea Georgeta 

5. 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.Topor Antoneta 

8. Prof. Radu Iulia Daniela  

9. Prof. Hurmuzache Viorica 

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  

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;  
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 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. 

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

pentru anul școlar 2017-2018; 

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

construcții - în realizarea lucrărilor  de igienizare. 

 

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 

deschise, referate, 

sesiune de 

comunicări …etc) 

 

 

 

 

1. Testarea elevilor la început de an școlar, analiza testelor și 

stabilirea măsurilor ce se impun; 

2. Studierea programelor școlare existente și adaptarea acestora la 

condițiile materiale existente în școală; 

3. Folosirea metodelor active de muncă diferențiată și independentă; 

4. Aplicarea unor metode cât mai diverse și eficiente, analiza lor în 

cadrul ședințelor de catedră; 

5. Perfecționarea științifică și pedagogică prin înscrierea membrilor 

catedrei la examenele de grade didactice, cursuri de perfecționare; 

6. Organizarea unor lecții demonstrative; 

7. Participarea membrilor catedrei la cercurile pedagogice la nivel 

de municipiu. 

8. Parteneriate cu agenți economici de profil - NEO-FASHION, 

TEXBRA și CONSILIUL LOCAL BRĂILA vizând funcționarea 

unei clase de învățământ dual - confecționer produse textile. 

 Activităţi educative 

/ extracurriculare  
 

 

 

1. Festivalul Național – Identități culturale -20-21 octombrie 2017; 

2. Tradiții și obiceiuri – porți spre identitatea unui popo ; amenajare 

hol, expoziție costume tradiționale, participare simpozion – lucrare 

prof. Dimofte Iuliana; 

3. Amenajare cantină, expoziție costume tradiționale, ornamente 
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florale; 

4. 26 octombrie 2017 – vizita Școala Nr. 29 - Absolvenți clasa a VIII 

a, ateliere de lucru în domeniul textil – în cadrul ofertei 

educaționale; 

5. 30 octombrie 2017- vizită Școala Gimnazială Chiscani; 

6. 6-17 noiembrie 2017, vizite agenți economici de profil pentru 

colaborare în cadrul învățământului dual și pentru școală 

profesională; 

7. 13 noiembrie - programa națională concurs pe meserii 

Confecționer produse textile; 

8. Cerc Design Vestimentar – prof. Dimofte Iuliana; 

9. Serbare  Crăciun – Decorat sala; 

10. Întocmit și actualizat C.D.L. – Clasa a IXa și a X a; 

11. Pregaăire Concurs Profesional 2-6 aprilie 2018 - Turnu 

Măgurele -vfaza națională - Rusu Florentina Raluca, clasa XI E; 

12. Elaborare subiecte și corectare de către membrii catedrei pentru 

faza pe școală și faza județeană - Concurs Profesional; 

13. Colaborare cu agenții economici de profil pentru învățământ 

dual, solicitare, acceptul comunității locale, 

14. Caravana conform calendarului de acțiuni și activități specifice 

pentru implicarea operatorului economic în învățământul 

profesional; 

15. Încheierea contractelor de parteneriat, elaborarea și promovarea 

documentelor pentru învățământ dual; 

16. Oferta de promovare și parteneriate cu școli generale pentru 

absolvenții claselor a VIII-a; 

17. Participare la Teatrul Maria Filotti în parteneriat cu CJ Brăila- 

Tradiții și Cusături Românești - Ms. Avramia Marioara; 

18. Săptămâna Școala Altfel - Săptămâna Meseriilor- parteneriate 

cu școli gimnaziale din Brăila și județ; 

19. Târgul locurilor de muncă din Brăila organizat de AJOFM 

Brăila- parteneriat pentru popularizare învățământ dual; 

20. Participare cu expoziție la Târgul Educațional organizat de ISJ 

Brăila - Promenada Mall - 30-31 mai. 

 Rezultate şcolare Competenţe profesionale nivel 4 şi 5 - promovabilitate 100% 

 

Subcomisia Industrie alimentară / Turism / Alimentaţie publică: 

Obiective propuse: 

1. Imbunătățirea procesului instructiv educative prin eficientizare; 

2. Folosirea metodelor didactice care dezvoltă competențele elevilor; 

3. Participarea şi obţinerea de rezultate bune la concursurile şi olimpiadele şcolare; 

4. Promovarea prestigiului școlii prin diverse acțiuni și activități; 
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5. Acțiuni pentru combaterea absenteismului în rândul elevilor și a 

comportamentului negative; 

 
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; 

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; 
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 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: 
 

 Buna pregătire a cadrelor didactice, dorința de autodepășire în demersul didactic; 

 Relații de colaborare între cadrele didactice, între profesori și elevi, școală și agenți 

economici; 

 Stimularea elevilor pentru a participa la activități extracurriculare, concursuri și 

olimpiade școlare; 

 Procent de promovabilitate de 100% la examenele de certificare profesională nivel III, IV 

și V. 

 
Puncte slabe: 

 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; 

 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) 

 

 

 

 

 

 Membrii în comisia pentru organizarea, conceperea și 

redactarea proiectului Diversități culturale, conform deciziei 

nr. 181/19.10.2017, în parteneriat cu Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Brăila – octombrie 2017. 

 Lucrări publicate în revista Identități culturale, octombrie 

2017, ISBN 978-973-0-22879-3; 

 S-au elaborarat programele CDL la clasele a IX-a și a X-a 

liceu și școală profesională conform normelor metodologice; 

 D-na prof.  Mușat Gabriela a fost responsabil Comisia 

pentru verificarea documentelor școlare, pentru frecvența, 
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combaterea absenteismului și a abandonului școlar, conform 

deciziei nr. 151, din 15.09.2017. 

 Planuri de lecții: Procese de bază în alimentație, prof. 

Băbeanu Nicoleta, Accidente de muncă: arsurile, prof. Dună 

Magdalena; 

 Referate: Rolul alimentației, prof. Radu Iulia, Stabilirea și 

analizarea structurii rației alimentare, prof. Hurmuzache 

Viorica, Rețete consacrate românești, prof. Topor Antoneta, 

Rolul alimentelor în asigurarea imunității organismului, 

prof. Mușat Gabriela. 

2. Activităţi la nivel 

judeţean  

    Organizarea excursiei de studii cu tema: Eficientizarea 

parteneriatului școală-operator economic în scopul 

îmbunătățirii pregătirii practice a elevilor, profesori 

coordonatori ai cercului metodic turism și alimentație, 

industrie alimentară: prof. Vasiliu Laura, prof. Toma 

Mihaela, prof. Dună Magdalena; 

    Membrii în Consiliul Consultativ la nivelul ISJ Brăila, 

conform deciziei nr. 1277/29.09.2017: prof. Mușat 

Gabriela, prof. Toma Mihaela, prof. Vasiliu Laura. 

   Membrii în Corpul de metodiști la nivelul ISJ Brăila, 

pentru anul școlar 2016-2017, conform deciziei nr. 

11993/29.09.2017: prof. Mușat Gabriela, prof.Uliescu 

Mădălina; 

   Membrii în Comisia de organizare și evaluare pentru etapa 

județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară 

”Tehnologii”, din anul școlar 2017-2018, conform deciziei 

nr. 171/22.02.2018: Mușat Gabriela, Dună Magdalena, 

Vasiliu Laura, Topor Antoneta; 

   Prof. Dună Magdalena a participat la Proiectul JOBS 

(Orientare profesională – training în întreprinderi si scoli), 

proiect de cooperare elvetiano-român, decembrie 2017. 

3. Activităţi educative / 

extracurriculare  

 

 Participare la activitatea de voluntariat prin donare de 

cornuri și mere la Centrul pentru Persoane Vârstnice Sf. 

Apostoli Petru şi Pavel, Brăila – octombrie 2017. 

 Participare la Târgul de mărțișoare Semne de primăvară, 

desfășurat la Promenada Mall, în perioada 24 februarie-6 

martie 2017. 

 Prof. Vasiliu Laura, a coordonat activitățile de organizare 

a Balului bobocilor 2017; 

 Participare la sesiunea de formare a cadrelor didactice 

Eco-Profesorul – Învăț, motivez, inspir, organizată de 

Asociația Viitorul în Zori”/ Let's Do It, România!, în cadrul 

proiectului Let's Get Green! desfășurat în data de 9.12.2017, 

Brăila, prof. Mușat Gabriela; 

 Participare cu elevii la Programul județean de prevenire a 

delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, cu tema 
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Traficul de ființe umane, desfășurat la Inspectoratul de Poliție 

Județean Brăila, în data de 9.03.2018, prof. Mușat Gabriela; 

 Susținerea, în cadrul Junior Achievement România a 

programelor: 

 Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție – 

Educație pentru sănătate, la clasa a IX-a A (28 elevi), dna 

prof. Mușat Gabriela 

 Prevenirea abandonului școlar. Este profesia 

mea! – Educație pentru orientare profesională, la clasa a IX-a 

D (18 elevi), dna prof Mușat Gabriela 

 Finante personale si servicii financiare, clasa a XI-a 

(25elevi), prof. Dună Magdalena 

  Participare la activitățile de promovare a ofertei 

educaționale în cadrul Târgului Meseriilor, desfășurat la 

Promenada Mall, în mai 2018. 

 Profesori evaluatori Mușat Gabriela, Dună Magdalena la 

Concursul interjudețean Junior Master chef, ediția a II-a, 

înscris în CAER, nr. 24986/2/22.01.2018, poz. 2094, 

organizat de Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna 

din Galați, în mai 2018. 

 Prof. Mușat Gabriela a fost coordonator al elevilor la 

Concursul regional cu participare națională Nouă ne pasă..., 

ediția a IV-a, desfășurat la Colegiul Tehnic Aiud, județul 

Alba, în perioada 20-22 iunie 2018, înscris în CAERI 2018 al 

MEN, Domeniul Educație civică, voluntariat, proiecte 

caritabile, pagina 61, poziția 1419. 

 Prof. Mușat Gabriela și prof. Băbeanu Nicoleta au 

participat la Seminarul de bune practici în asigurarea calității 

educației incluzive și în facilitarea dialogului școală-familie-

comunitate: Calitate în educație și învățământ – de la teorie la 

practică”, din cadrul proiectului european inițiat de ISJ Brăila 

și desfășurat la CCD Brăila pe 17 iulie 2018. 

4. Rezultate şcolare  
 

 Olimpiada Tehnologii, faza județeană, specializarea: 

Tehnician analize produse alimentare 

      Tircavu Ioana, clasa a XI-a, premiul II, prof 

coordonatori Băbeanu Nicoleta, Dună Magdalena 

Anton Nicoleta, clasaa XI-a, diploma de participare, 

prof coordonatori Băbeanu Nicoleta, Dună Magdalena 

 Concurs Omagiu pîinii - Colegiul Tehnic “C.D. 

Nenitescu” Brăila, eleva Nutu Maria; 

 La Concursul Regional Nouă ne pasă, organizat de 

Colegiul Tehnic Aiud, iunie 2018: 

 Secțiunea C – Obiecte din deșeuri: Premiul I 

pentru eleva Pîrvu Gabriela Corina, clasa a IX-a A; 

coordonator prof. Mușat Gabriela; 

 La Concursul interjudețean Junior Master chef, ediția a II-
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a, înscris în CAER, nr. 24986/2/22.01.2018, poz. 2094, 

organizat de Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena 

Doamna” din Galați, în mai 2018:  

Premiul II - eleva Gheorghe Teodora, clasa a X-a, 

produsul Scrumbie afumată; prof coordonatori Dună 

Magdalena, Mușat Gabriela; 

Premiul Mențiune specială - eleva Lazăr Geanina-

Marilena, clasa a IX-a A, pentru produsul Plăcinta ghizmana, 

prof coordonator Mușat Gabriela; 

 La Proiectul județean ”Ziua Mondială a Apei”, ediția a III-

a, cuprins în CAEJ, nr. 34/4.01.2018, poz. 98, organizat de 

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

de 22.03.2017: Premiul II – elevele Mihai Sorina și Mocanu 

Iulia, clasa a IX-a A. 

 La Concursul Național Interdisciplinar, ”Descoperă 

monumente românești”, Ediția a VI-a, cuprins în CAEN prin 

OMEN 3076/2018, Anexa nr.6, poziția 4141, organizat de 

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, Pipirig, Jud. Neamț, în 

aprilie-mai 2018:  

       Elevele Tîrcavu Ioana, Anton Nicoleta, clasa a XI-

a A, premiul I, secțiunea Fotografie, prof. coordonator 

Dună Magdalena, 

       Tîrcavu Ioana, Anton Nicoleta, clasa a XI-a A, 

premiul II, secțiunea Creatie literară    prof. 

coordonator Dună Magdalena, 

 Elevele Mocanu Iulia și Mihai Sorina - Premiul II, 

Secțiunea Fotografie și Premiul II Secțiunea Scurt 

istoric, prof coordonator Mușat Gabriela; 

 Elevii Ion Camelia, Păcuraru Marian, clasa a XI –D, 

preliul I secțiunea fotografie, prof. coordonator 

Băbeanu Nicoleta; 

 Importanța educației pentru obținerea succesului 

profesional, referat prezentat de Costache Sara, din clasa a 

IX-a A, la Simpozionul județean ”Smart Job”, de la Liceul 

Tehnologic ”Matei Basarab” Măxineni, 14-18 mai 2018, prof 

coordonator Mușat Gabriela; 

 Premiul I – elevii  Mustafa Ionuț,  clasa a XI –D, eleva 

Ștefan Costina, clasa a X –a D, proiectul regional ”Măiestrie 

și artă în gastronomie” organizat de către  Colegiul Tehnic 

”C. D Nenitescu , Brăila, prof. coordonator Băbeanu 

Nicoleta. 

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 
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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 2017-2018, 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)   

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. 
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 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) 

 
Cadrele didactice membre ale Catedrei de limba şi literatura română au fost implicate atât 

în activităţi comune, de exemplu pregătirea şi organizarea activităţilor din proiectul Şcoala Altfel, 

ori Zilele Şcolii, precum şi în activităţi individuale, după cum urmează: 

1. Şi totuşi, iubirea... - activitate dedicată zilei de naștere a lui Mihai Eminescu; 

2. Lecție demonstrativă la nivelul catedrei de Limbă Română; 

3. Organizator Olimpiada județeană Tinerii dezbat; 

4. Coordonator proiect interjudețean Tradiții și obiceiuriîn România, Franța și Anglia; 

5. Șef comisie metodică catedra Limbă și Comunicare; 

6. Membru Consiliu Consultativ ISJ Braila - proiecte educaționale; 

7. Organizator Olimpiada județeană Tinerii dezbat; 

8. Târgul ofertei educaționale 

9. Stop Bullying, activitate organizată de Consiliul Județean al Elevilor la Prefectura Brăila; 

10. Târg de mărțișoare - Mall Brăila; 

11. Deplasare la București în cadrul Săptămânii Școala Altfel 
 

Profesorii catedrei de limbi moderne s-au implicat în activitatea educativă, au colaborat cu 

consilierul şcolar şi au antrenat elevii în diverse activităţi cultural- educative. Au realizat 

împreună cu elevii scolii expoziții de desene în urma desfășurării următoarelor activități:  

1. Happy Halloween Day – toți membrii catedrei; 

2. Ziua Limbilor stăine - toți membrii catedrei; 

3. Serbarea de Crăciun - toți membrii catedrei; 

Catedra de Limbi Moderne a fost implicată în diferite proiecte de promovare a ofertei 

educaționale. Unul din proiecte intitulat Tradiții în România, Franța și Anglia a introdus elevii 
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de clasa a VIII –a atât în spatiul cultural francofon cât și în cel anglofon. Elevii au 

desenat diferite simboluri din cele trei țări, au degustat produse specifice și au interpretat melodii 

în cele trei limbi- română, franceza și engleză. 

     Toți membrii catedrei au participat cu lucrări proprii la Festivalul National Identități culturale 

desfășurat în școala noastră și au fost implicați în activitățile festivalului. 

     În cadrul săptămânii “Școala Altfel” membrii catedrei au desfășurat activități atât cu elevii 

claselor a VIII-a, cât și cu elevii claselor unde au fost diriginți: plimbare în stațiunea Lacul Sărat, 

Parc Monument, Mall, Grădina Publică. 

 

Subcomisia Matematică / TIC: 

1. Participare la Balul Bobocilor; 

2. La serbarea de Crăciun d-na prof. Moise Anisoara a pregătit un program artistic cu 5 eleve de 

la clasa a X-a D, prof. Domniteanu Daniela a îndrumat un grup de elevi din clasa a XI-a C în 

realizarea unui dans sincron. La aceasta activitate au participat și prof. Ciocla Valeriu, prof. 

Andronic Oana, prof. Mihalccea Andreea. 

3. Zilele Școlii - toate cadrele didactice din Comisia metodică Matematică / TIC; 

4. Școala altfel - s-au organizat excursii; 

Prof. Moise Anisoara a organizat excursie la Piatra Neamt cu elevi ai claselor a X-a D, a-XI -a E; 

Prof. Andronic Oana a organizat excursie la Slobozia cu elevi ai claselor IX-XII în vederea 

participării la Concursul Interdisciplinar Mozaic Științific. La această activitate a participat în 

calitate de profesor îndrumător d-na prof. Domniteanu Daniela. 

 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

Octombrie  

Proiect județean cu finanțare MTS prin DJTS Brăila -Diverstăți culturale- toți membrii catedrei; 

Proiect județean cu finanțare MTS prin DJTS -VolunDAR- profesor Ilie Teodora; 

Noiembrie 

Voluntariatul un dar pentru comunitate, prezentarea Agendei VoluDAR , profesor Ilie Teodora; 

Balul Bobocilor – prof. Stanciu Monica; 
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Decembrie  

Informatii metodice și de specialitate, Referate realizate și  susținute de prof. Stanciu Monica 

(Învățarea centrată pe elev) și Mihăilă Florentina; 

Serbarea de  Crăciun - Toți membrii catedrei  

Ianuarie  

Inițierea proiectului educativ Alege să fii liber; 

Martie – aprilie  

Școala Altfel: Excursie la Bucuresti – prof. Ilie Teodora; 

Campania RRR – pentru un mediu curat!- Toți membrii catedrei; 

Semne de primăvară - Toți membrii catedrei; 

Mai  

Prezentare PPS - APA în cadrul proiectului ERASMUS + – prof. Stanciu Monica; 

Iunie   

Vizite de documentare - Toți membrii catedrei; 

 

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: 

 Activități dedicate Zilelor școlii; 

 Activități dedicate Serbării de Crăciun; 

 Manifestări  legate de evenimente istorice; 

 Activități de cercetași, excursii-drumeții; 

 Vizitarea unor obiective de interes istoric; 

 Activități  proiect Identități culturale. 
 

Subcomisia Educaţie fizică şi sport / Geografie / Religie: 

 Masă rotundă Ziua Mondială a Habitatului, clasa a XI-a B, prof. Turcu – Decu Daniela – 

Camelia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 Concurs în cinstea Sf. Nicolae, Ocrotitorul orașului Brăila –  au fost premiați 

la Biserica Sf. Martiri Brâncoveni 10 elevi care au realizat eseuri (cărți, iconițe, diplomă și 

dulciuri) – prof. Moroianu Magda – Daniela; 

 Activitate de voluntariat Sfântul Ierarh Nicolae  – 25 nov. 2017, desfășurată în Parcul 

Monument (probă sportivă, cross) - prof. Moroianu Magda – Daniela; 

 Atelier de lucru pe diferite teme, intitulat Un copil, un părinte - o echipă! - prof. Moroianu 

Magda – Daniela; 

 Natura, darul lui Dumnezeu, prin mâinile omului! – prof. Moroianu Magda – Daniela; 

 Mândru să fiu român creștin – ortodox! - prof. Moroianu Magda – Daniela; 

 Dezbatere pe tema Ziua Pământului - prof. Turcu – Decu Daniela – Camelia; 

 Vizionare joc handbal  - prof. Baldovin Nicușor; 

 Festival de poezie religioasă Cuvântul care zidește - prof. Moroianu Magda – Daniela; 

 Ziua Eroilor - prof. Moroianu Magda – Daniela; 

 Vizionare joc fotbal – prof. Baldovin Nicușor; 

 Excursie Mănăstirea Buciumeni - prof. Moroianu Magda – Daniela. 

 Proiectul Educație pentru viață - în parteneriat cu Școala Gimnazială Râmnicelu, activitate 

intitulată Lovește-mă! Sunt diferit, clasa a X- a; 

 Hristos în școală - activitate în cadrul Parteneriatului Școală – Biserică: 25 de elevi cu 

situație financiară precară au primit în septembrie 2017 kituri educaționale constând în 

ghiozdane, penare echipate, caiete, etc. 

Prof. Moroianu Magda – Daniela a publicat în Revista Școlară Națională Esențial în educație un 

articol în cadrul Proiectului Național Promovarea imaginii școlii, Pitești, nr. 9521/ 02.02.2018. 

 

Subcomisia Construcţii şi lucrări publice / Mecanică: 

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

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

 

Subcomisia Textile - pielărie: 

1. Festivalul Național – Identități culturale -20-21 octombrie 2017; 
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2. Tradiții și obiceiuri – porți spre identitatea unui popo ; amenajare hol, 

expoziție costume tradiționale, participare simpozion – lucrare prof. Dimofte Iuliana; 

3. Amenajare cantină, expoziție costume tradiționale, ornamente florale; 

4. 26 octombrie 2017 – vizita Școala Nr. 29 - Absolvenți clasa a VIII a, ateliere de lucru în 

domeniul textil – în cadrul ofertei educaționale; 

5. 30 octombrie 2017- vizită Școala Gimnazială Chiscani; 

6. 6-17 noiembrie 2017, vizite agenți economici de profil pentru colaborare în cadrul 

învățământului dual și pentru școală profesională; 

7. 13 noiembrie - programa națională concurs pe meserii Confecționer produse textile; 

8. Cerc Design Vestimentar – prof. Dimofte Iuliana; 

9. Serbare  Crăciun – Decorat sala; 

10. Întocmit și actualizat C.D.L. – Clasa a IXa și a X a; 

11. Pregaăire Concurs Profesional 2-6 aprilie 2018 - Turnu Măgurele - faza națională - Rusu 

Florentina Raluca, clasa XI E; 

12. Elaborare subiecte și corectare de către membrii catedrei pentru faza pe școală și faza 

județeană - Concurs Profesional; 

13. Colaborare cu agenții economici de profil pentru învățământ dual, solicitare, acceptul 

comunității locale, 

14. Caravana conform calendarului de acțiuni și activități specifice pentru implicarea 

operatorului economic în învățământul profesional; 

15. Încheierea contractelor de parteneriat, elaborarea și promovarea documentelor pentru 

învățământ dual; 

16. Oferta de promovare și parteneriate cu școli generale pentru absolvenții claselor a VIII-a; 

17. Participare la Teatrul Maria Filotti în parteneriat cu CJ Brăila- Tradiții și Cusături Românești 

- Ms. Avramia Marioara; 

18. Săptămâna Școala Altfel - Săptămâna Meseriilor- parteneriate cu școli gimnaziale din Brăila 

și județ; 

19. Târgul locurilor de muncă din Brăila organizat de AJOFM Brăila- parteneriat pentru 

popularizare învățământ dual; 

20. Participare cu expoziție la Târgul Educațional organizat de ISJ Brăila - Promenada Mall - 

30-31 mai. 
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Subcomisia Industrie alimentară / Turism / Alimentaţie publică: 

1. Participare la activitatea de voluntariat prin donare de cornuri și mere la Centrul pentru 

Persoane Vârstnice Sf. Apostoli Petru şi Pavel, Brăila – octombrie 2017. 

2. Participare la Târgul de mărțișoare Semne de primăvară, desfășurat la Promenada Mall, în 

perioada 24 februarie-6 martie 2017. 

3. Prof. Vasiliu Laura, a coordonat activitățile de organizare a Balului bobocilor 2017; 

4. Participare la sesiunea de formare a cadrelor didactice Eco-Profesorul – Învăț, motivez, 

inspir, organizată de Asociația Viitorul în Zori”/ Let's Do It, România!, în cadrul proiectului 

Let's Get Green! desfășurat în data de 9.12.2017, Brăila, prof. Mușat Gabriela; 

5. Participare cu elevii la Programul județean de prevenire a delincvenței juvenile și a 

victimizării minorilor, cu tema Traficul de ființe umane, desfășurat la Inspectoratul de 

Poliție Județean Brăila, în data de 9.03.2018, prof. Mușat Gabriela; 

6. Susținerea, în cadrul Junior Achievement România a programelor: 

7. Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție – Educație pentru sănătate, la clasa a IX-a A (28 

elevi), dna prof. Mușat Gabriela; 

8. Prevenirea abandonului școlar. Este profesia mea! – Educație pentru orientare profesională, 

la clasa a IX-a D (18 elevi), dna prof Mușat Gabriela; 

9. Finante personale si servicii financiare, clasa a XI-a (25elevi), prof. Dună Magdalena; 

10. Participare la activitățile de promovare a ofertei educaționale în cadrul Târgului Meseriilor, 

desfășurat la Promenada Mall, în mai 2018. 

11. Profesori evaluatori Mușat Gabriela, Dună Magdalena la Concursul interjudețean Junior 

Master chef, ediția a II-a, înscris în CAER, nr. 24986/2/22.01.2018, poz. 2094, organizat de 

Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna din Galați, în mai 2018. 

12. Prof. Mușat Gabriela a fost coordonator al elevilor la Concursul regional cu participare 

națională Nouă ne pasă..., ediția a IV-a, desfășurat la Colegiul Tehnic Aiud, județul Alba, în 

perioada 20-22 iunie 2018, înscris în CAERI 2018 al MEN, Domeniul Educație civică, 

voluntariat, proiecte caritabile, pagina 61, poziția 1419. 

13. Prof. Mușat Gabriela și prof. Băbeanu Nicoleta au participat la Seminarul de bune practici în 

asigurarea calității educației incluzive și în facilitarea dialogului școală-familie-comunitate: 

Calitate în educație și învățământ – de la teorie la practică”, din cadrul proiectului european 

inițiat de ISJ Brăila și desfășurat la CCD Brăila pe 17 iulie 2018. 
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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. 

  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 

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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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. 

 

 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:   
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 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; 

 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. 
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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 

 

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. 

 

ACTIVITATEA DE FORMARE ȘI PERFECTIONARE 

   Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2017 – 2018 în cadrul  

Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau”, Brăila s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului 

managerial aprobat. 

Planul managerial pentru anul şcolar 2017-2018 s-a axat pe orientarea demersul didactic 

şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:  

1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;  

2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;  

3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor către 

şcoala noastră şi spre performanţă;  

4.  Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 
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 Ţinându-se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi 

perfecţionarea reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de  dezvoltare a 

competenţelor, cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate într- o varietate de astfel de 

activităţi unele în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului 

educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic 

la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  

            Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a 

realizat astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale, 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ 

avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCD, ISJ, MECTS).  

Evoluţia în carieră        

-  Participare la Colocviu - Gradul I Sesiunea 2020  -    prof. Buzoianu Manuela  

                                                                                         prof.  Albu Nicu 

                                                                                        prof.  Radu Geanina 

Activităţi din cadrul comisiilor şi cercurilor metodice  

Activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor şi cercurilor metodice au un rol important în 

formarea continuă a cadrelor didactice prin varietatea şi complexitatea temelor abordate 

acestea  au vizat: 

-    realizarea obiectivelor cuprinse în planul managerial 

-    colaborarea în realizarea planificărilor, proiectelor de lecţii şi a testelor de evaluare 

-    analiza rezultatelor obţinute de elevi, realizarea progresului şcolar 

-    schimbul de  bune practici pentru asigurarea calităţii în educaţie 

-    colaborarea între profesori în vederea creşterii calităţii actului educaţional 

Proiecte realizate la  nivel local / judeţean / naţional / internaţional desfasurate  în anul şcolar  
2017-2018 

Titlul 

activității 
Perioada / data 

Tipul manifestării 

Obiective 

Comisia 

metodică 

Răspunde / 

Resp. Comisie 
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Public ţintă / cadru did. 

propunător 

DIVERSITĂȚI 

CULTURALE 

Octombrie 2017 SIMPOZION 

NAȚIONAL 

ELEVII ȘI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

BALUL  

BOBOCILOR 

Decembrie 

2017 

ACTIVITATE LA 

NIVELUL ȘCOLII 

ELEVII ȘI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

SERBAREA 

DE CRĂCIUN 

Decembrie 

2017 

ACTIVITA

TE LA NIVELUL 

SCOLII 

ELEVII ȘI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

VALENTINE’S 

DAY 

 

Februarie 2018 ACTIVITA

TE LA NIVELUL 

SCOLII 

ELEVII ȘI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

MĂRȚIȘOR-

SIMBOL AL 

PRIMĂVERII 

 

Martie 2018 ACTIVITATE LA 

NIVELUL ȘCOLII 

ELEVIIȘ 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

SĂPTĂMÂNA 

MESERIILOR 

 

Aprilie 2018 ACTIVITATE LA 

NIVELUL ȘCOLII 

ELEVII ȘI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

ZILELE 

ȘCOLII 

Mai 2018 ACTIVITATE LA 

NIVELUL ȘCOLII 

ELEVII ȘI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

Publicaţii care au avut ca autori cadre didactice din şcoală 

Denumire 

publicaţie 

Nume 

autor unic / 

colectiv 

Editura 

(eventual ISBN / ISSN) 

Anul 

apariţiei 

IDENTITĂȚI 

CULTURALE 

Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau” 

ISBN 978-973-0-22879-

3 

2017 

 

În concluzie,  întreaga activitate a personalului școlii în anul scolar 2017-2018,  a fost 

orientată spre:  

             -îmbunătatirea managementului școlar  
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             -eficientizarea stilului didactic  

            -informarea asupra noilor programe  studiul si optiunea pentru manualele 

alternative  

           - cercetarea desfasurata la nivelul catedrei pe teme de trunchi comun al disciplinei 

sau pe modalitati de evaluare.  

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DE FORMARE SI PERFECTIONARE 

PUNCTE TARI 

- interesul cadrelor didactice față de activitatea de perfecționare; 

- suportul conducerii școlii în vederea participării la cursuri de formare / perfecționare ; 

- monitorizarea permanentă a metodelor folosite de cadrele didactice în timpul; 

orelor prin asistenţe efectuate de echipa managerială şi persoanele desemnate de comisia de 

evaluare şi asigurare a calităţii constituită la nivelul şcoli; 

- susţinerea unor lecţii demonstrative cu folosirea metodelor centrate pe elev în cadrul 

derulării unor activități la nivelul comisiilor metodice; 

- formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice; 

PUNCTE SLABE 

-alegerea  unor cursuri nu a fost intotdeauna în concordantă cu nevoia de dezvoltare 

personală; 

OPORTUNITĂȚI 

- oferta  CCD și a altor furnizori de formare; 

- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc. 

 AMENINȚĂRI 

- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare.                 
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