


             

ANALIZA 

ACTIVITĂŢII DIDACTICE DESFĂŞURATĂ 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

 

1. EDUCAŢIA PENTRU TOŢI - REPERE NAŢIONALE ŞI EUROPENE 

Scopul  educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului.  

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

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

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

▪ Creştere inteligentă - dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare 

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

utilizeze mai eficient resursele 

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

să genereze coeziune socială  

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

orizontul de timp 2020 : 

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

de 69%, la cel puţin 75%; 

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

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

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

absolvit învăţământul terţiar să fie de cel puţin 40%. 

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

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

educaţie sau formare profesională în ultimele 4 săptămâni anterioare anchetei. 

-Ţinta propusă în Strategia Europa 2020: 10%. 

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

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

2009, EU – 91,7%, RO -82,3%). 

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

ajungă sub 15%. 

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

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

(în 2010, EU – 79%, RO – 78,2%). 

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

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

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

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

 

 

 



             

 

Documente de referinţă  

• Strategia Europa 2020 

• Planul Naţional De Reformă 

• Programul De Guvernare 2017 – 2020 

• Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 

• Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România 

• Strategia Naţională pentru Învăţământ Terţiar 2015 – 2020 

• Strategia Naţională de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii 2015 -2020  

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

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

afara sistemului de educaţie. Studiu Naţional – România. 

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

pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
 

Direcţii generale de acţiune 

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

sistemul de educaţie sau formare şi nici în ocupare.  

• Consolidarea cooperării instituţiilor şi actorilor relevanţi pentru monitorizarea 

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

prin dezvoltarea unui sistem de monitorizare a acestor tranziţii. 

• Creşterea atractivităţii sistemului de formare vocaţională şi educaţională, inclusiv prin 

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

în sistemul de educaţie obligatorie pentru a se familiariza cu viitoarele locuri de 

muncă, calificări şi oportunităţi de carieră. 

• Corelarea curriculumului cu schimbările structurale de pe piaţa muncii în perspectiva 

anului 2020. 

• Dezvoltarea competenţelor generice (competenţe digitale, limbi străine, abilităţi 

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

• Introducerea şi recunoaşterea metodelor inovative de predare / formare bazate pe 

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

• Implicarea partenerilor sociali în definirea / validarea calificărilor, a standardelor 

ocupaţionale şi programelor cadru de formare profesională continuă pentru asigurarea 

transparenţei calificărilor şi consistenţei certificatelor. 

• Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale.  

• Asigurarea accesului tuturor copiilor / elevilor la serviciile educaţionale 

• Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie.  

• Implementarea descentrălizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ.  

• Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ.  

• Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară 

pentru elevi. 

• Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor.  

• Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european. 



             

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

nivelurile de educaţie şi de formare profesională. 

 

2. LICEUL TEHNOLOGIC „EDMOND NICOLAU” DIAGNOZA ÎN ANUL  ŞCOLAR 

2018-2019 

RESURSE UMANE – ELEVI ŞI PERSONAL  ANGAJAT  

Nr. clase – 33 

Total elevi – 823 

LICEU ZI = 217 (133 fete) 

NR. 

CRT. 
CLS. FILIERA / PROFIL/CALIFICAREA PROFESIONALA NR. ELEVI 

( TOTAL / 

FETE) 

DIRIGINŢI 

1.  
9 A Domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară 29 / 13 Turcoianu 

Teodora 

2.  

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

în turism) 

29 / 17 Florea 

Felicia 

TOTAL 58 / 30  

3.  10 A Domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară  25 / 18 Muşat 

Gabriela 

4.  

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

în gastronomie) 

24 / 13 Turcu-Decu 

Daniela 

TOTAL 49 / 31  

5.  

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

analize produse alimentare 

28 / 23 Ilie 

Teodora 

6.  
11 B Tehnologică / Servicii / Tehnician în turism 26 / 17 Vasiliu 

Laura 

TOTAL 54 / 40  

7.  

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

prelucrarea produselor de origine animală 

28 / 12 Baldovin 

Nicușor 

8.  12 B Tehnologică / Servicii / Tehnician în gastronomie 28 / 20 Toma 

Mihaela 

TOTAL  56 / 32  

 



             

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ = 230 /(145 fete) 

NR. 

CRT. 

CLS. FILIERA / PROFIL/CALIFICAREA PROFESIONALA NR. ELEVI 

( TOTAL / 

FETE) 

DIRIGINŢI 

1.  
9 C 

Turism şi alimentaţie / Ospătar (chelner) vânzător în unităţi 

de alimentaţie 

+ 

Turism şi alimentaţie /Bucătar 

15 / 11 

+ 

15 / 11 

Buzoianu 

Manuela 

 

2.  
9 D 

Industrie alimentară / Brutar-patiser-preparator produse  

făinoase 

 

21 / 15 
Radu 

Geanina 

3.  
9 E 

Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile 

DUAL 

+ 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Zugrav, ipsosar, 

vopsitor, tapetar. 

20 / 15 

+ 

10 / 1 

Mihalcea 

Andreea 

TOTAL 81 / 53  

4.  
10 C 

Turism şi alimentaţie / Ospătar (chelner) vânzător în unităţi 

de alimentaţie 

+ 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Zugrav, ipsosar, 

vopsitor, tapetar. 

26 / 21 

+ 

5 / 0 

Miler 

Cornelia 

5. 10 D 

Industrie alimentară / Brutar-patiser-preparator produse  

făinoase 

+ 

Turism şi alimentaţie /Bucătar 

+ 

Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile 

13 / 8 

+ 

13 / 8 

+ 

6 / 5 

Radu Ionel 

TOTAL 63 / 42  

6. 11 C 

Turism şi alimentaţie / Ospătar (chelner) vânzător în unităţi 

de alimentaţie 

 

24 /  17 Ilie Marin 

7. 11 D 

Industrie alimentară / Brutar-patiser-preparator produse  

făinoase 

+ 

Turism şi alimentaţie /Bucătar 

13 / 11 

+ 

15 / 9 

Moise 

Anișoara 

8. 11 E Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile 15 / 13 
Jalbă 

Niculina 

9. 11 F Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Zidar 19 / 0 
Mocanu 

Aurel 

TOTAL 86 / 50  

 

 



             

LICEU – SERAL = 258( 133 fete) 

 

 

 

NR. 

CRT. 

CLS. FILIERA / PROFIL/CALIFICAREA 

PROFESIONALA 

 

NR. ELEVI 

( TOTAL / 

FETE) 

DIRIGINŢI 

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

lucrări publice  

 

30 / 11 Păncescu 

Mirela 

2. 10 As Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie 

 

29 / 15 Dumitru 

Monica 

3. 11 As Domeniul pregătirii de bază:  Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

 

28 / 16 Andronic 

Oana 

4. 11 Bs 

Sem II 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician în industria textilă 

 

 

28 / 10 Necoară Adina 

5. 11 Cs 

Sem II 

Tehnologică  / Resurse naturale şi protecţia mediului / 

Tehnician analize produse alimentare 

 

28 / 21 Domniţeanu 

Daniela 

TOTAL 84 / 47 

 

 

6. 12 As Tehnologică  / Tehnic / Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

 

20 / 7 Pară Otilia 

7. 12 Bs Tehnologică  / Tehnic / Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice 

 

19 / 6 Burghelea Ion 

8. 12 Cs Tehnologică  /  Resurse naturale şi protecţia mediului / 

Tehnician analize produse alimentare 

 

25 / 15 Băbeanu 

Nicolata 

TOTAL 64 / 28  

9. 13 As Tehnologică /  Resurse naturale şi protecţia mediului / 

Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase 

 

23 / 17 Mocanu 

Tamara 

10. 13 Bs Tehnologică  / Tehnic / Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice 

 

13 / 6 Albu Nicu 

11. 13 C  

 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician designer vestimentar 

 

 

15 / 10 Avrămia 

Marioara 

TOTAL 51 / 33  

 



             

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ / ŞCOALĂ DE MAIŞTRI  = 118 ( 66 fete) 

 

EFECTIVE ELEVI  2018-2019 

 

 Liceu Zi 

 

Liceu seral 

 

Şcoală 

Profesională 

Şcoală 

Postliceală / 

Maiştri 

Total 

 217 258 230 118 823 

% 26,36% 31,35% 27,95% 14,34%  

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

CLASA DOMENIUL / CALIFICAREA PROFESIONALA 

 

NR. ELEVI 

( TOTAL / 

FETE) 

DIRIGINŢI 

1. PL   I A 
Industrie alimentară / Tehnician controlul produselor 

de origine animală 
28 / 20 

Dună 

Magdalena 

2. PL   II A Turism şi alimentaţie / Tehnician nutriţionist 21 / 15 
Uliescu 

Mădălina 

TOTAL 49 / 35  

3. M I  B 
Textile-pielărie /  Maistru confecţii îmbrăcăminte  

(Maistru croitor) 
27 / 27 

Dimofte 

Iuliana 

4. M II  B 
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Maistru 

construcţii civile, industriale şi agricole 
18 / 4 Faur Elena 

5. M II  C 
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Maistru 

mecanic, maşini şi utilaje pentru construcţii 
24 / 0 

Mileşchin 

Mariana 

TOTAL 69 / 31  



             

PERSONAL ANGAJAT 

 

 

 

▪ RESURSE CURRICULARE - PLAN DE ŞCOLARIZARE Implementat 

 

LICEU ZI 

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

( total / fete) 

APROBAT / 

NEAPROBAT ISJ 

Domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară 1 29 / 13 APROBAT 

Domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimetaţie 

(Tehnician în turism) 

1 29 / 17  

 

APROBAT 

TOTAL 2 58 / 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DIDACTIC PERSONAL DIDACTIC 

AUXILIAR 

PERSONAL 

NEDIDACTIC 

52 14 21 

Doctorat – 2; Gradul I – 31; 

Gradul II – 10; Definitivat – 6 

Debutanți – 3 

PERSONAL DIDACTIC 

 52  

Gradul didactic I 

31 

Gradul didactic II 

10 

Definitivat 

6 

Debutanţi 

3 
Prof. 

Titula

ri  

 

MI Prof. 

suplinitor

i 

PCO Titula

ri  

detaşa

ţi 

MI Prof. 

titulari 

Prof. 

suplinit

ori 

Prof. 

titul

ari 

Prof. 

suplin

itori 

Prof. 

suplinitori 

23 5 2  1 1 8 1 1 4 3 



             

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ 

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

( total / 

fete) 

APROBAT / 

NEAPROBAT 

ISJ 

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

alimentaţie 

+ 

Turism şi alimentaţie /Bucătar 

0,5 

+ 

0,5 

15 / 11 

+ 

15 / 11 

APROBAT 

Industrie alimentară / Brutar-patiser-preparator produse  

făinoase 

 

1 
21 / 15 

 

 

APROBAT 

Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile 

DUAL 

+ 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Zugrav, ipsosar, 

vopsitor, tapetar. 

0,5 

+ 

0,5 

20 / 15 

+ 

10 / 1 

APROBAT 

TOTAL 3 81 / 53  

 

LICEU – SERAL  

TOTAL = 258 / 133 

 

 

 

 

 

 

 

FILIERA / PROFIL/CALIFICAREA PROFESIONALA 

 

Nr.clase Nr. elevi 

( total / 

fete) 

APROBAT / 

NEAPROBAT 

ISJ 

Domeniul pregătirii de bază: Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice  

1 30 / 11 APROBAT 

Tehnologică / Tehnic / Tehnician în industria textilă 1 28 / 10 APROBAT 

Tehnologică  / Resurse naturale şi protecţia mediului / 

Tehnician analize produse alimentare 

1 28 / 21 APROBAT 

TOTAL 3 86/42  



             

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ / ŞCOALĂ DE MAIŞTRI  

 

 

 

▪ 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 

 

 

 

 

 

 

DOMENIUL / CALIFICAREA PROFESIONALA 

 

Nr. clase Nr. elevi 

( total / 

fete) 

APROBAT / 

NEAPROBAT 

ISJ 

Industrie alimentară / Tehnician controlul produselor de 

origine animală 

 

1 

28 / 20 

APROBAT 

Textile-pielărie /  Maistru confecţii îmbrăcăminte  (Maistru 

croitor) 

1 
27 / 27 APROBAT 

TOTAL 2 55/47  



             

Informaţii privind spaţiile auxiliare 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul 

documentului de deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

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

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

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

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

5. Spălătorie * H.C.L.M. 53/31.03.2004 1 84 

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

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

TOTAL 84 2430 

 

Informaţii privind spaţiile administrative 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul 

documentului de deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

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

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

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

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

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

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

TOTAL 8 244 

 

 

 

 



             

Dotări şi logistica IT  

CORP A 

 

Nr.Crt. Locaţie Nr. calculatoare 

1. Laborator Informatica Corp A 28 

2. Sala radio 5 

3. Cancelarie 1 

4. Laborator biologie 1 

5. Laborator fizica 1 

6. Cabinet geografie 1 

7. Cabinet limbi străine 1 

8. Cabinet română 1 

9. Cabinet socio-umane 1 (laptop) 

10. Laborator chimie 1 

11. Biblioteca 1 

12. Cabinet turism 1 

13. Cabinet gastronomie 1 

14. Laborator Informatică II 28 

15. Cabinet istorie 1 

16. Cabinet turism 1(laptop) 

 

CORP B 

 

Nr.Crt. Locaţie Nr. calculatoare 

1. Cabinet I.A. (et.1) 4 

2. Cabinet Textile (et1) 6 

3. Portar 1 

4. Laborator textile 1 

5. Laborator Ind Alimentara (Uliescu) 1 

6. Laborator Construcţii (Pară) 4 

7. Cabinet Mecanică 1 

8. Laborator Construcţii (Albu) 1 

9. 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 5 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 3 

4. Director  1 

5. Informatician 3 

6. Administrator 1 

7. Cancelarie 1 

8. Laborator fizica 1 

9. Laborator chimie 1 

10. Biblioteca 1 

11. Laborator textile 1 

12. Cabinet pshiholog 1 

13. Cabinet consilier educativ 1 

14. Informatică 1 

15. Sală Conferințe 1 

16. Biologie 1 

17. Limbi străine 1 

18. Cabinet turism 1 

19.  Cabinet gastronomie 1 

20. Laborator I.A.-corp B 1 

21. Cabinet I.A.- et.1 1 

 

PROIECTOARE 

 

Nr.Crt. Locaţie Număr 

1. Laborator informatica Corp A+ Laborator 1+1 

2. Cabinet firma de exercitiu 1 

3. Sala festivitati 1 

4. Laborator biologie 1 

5. Cabinet geografie 1 

6. Cabinet socio-umane 1 

7. Cabinet limbi straine 1 

8. Laborator chimie 1 

9. Laborator textile 1 

10. Cabinet Ind. Alim.-et1 1 

11. Laborator constructii (Pară) 1 



             

12. Informatician 1 

13. Laborator Fizică 1 

14. Cabinet Istorie 1 

15. Cabinet Turism 1 

16. Cabinet Lb. română 1 

17. Cabinet Turism 1 

18. Laborator I.A. 1 

 

 

 

 

 

Total 
Cabinete si 

laboratoare 
Administrativ 

Calculatoare 94 18 

Imprimante 15 12 

Proiectoare 19 0 

 

 

 

 

RAPOARTE ACTIVITATE COMISII METODICE  

ANUL ŞCOLAR 2018- 2019 

 

Comisia metodica:  Limbă şi Comunicare                           Responsabil:  Turcoianu Teodora  

Membrii comisiei metodice  

Subcomisia: Limba şi Literatura Română

  

1. Prof. Teodora Turcoianu 

2. Prof. Necoară Adina  

3. Prof. Beliciu Cristina 

 

 

  

 Subcomisia: Limbi Moderne 

1. Prof. Florea Felicia  

2. Prof. Radu Ionel 

3. Prof. Radu Geanina 

4. Prof. Păncescu Mirela 

5. Prof. Necula Silvia  

 

 



             

Subcomisia  Limba şi Literatura Română: 

Obiective propuse: 

▪ Orientarea către eficientizarea şi ridicarea calităţii; 

▪ Centrarea procesului educativ pe formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor; 

▪ Evaluarea internă periodică a calităţii activităţii educative la nivelul catedrei; 

 

Puncte tari: 

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

▪ Îndeplinirea tuturor activităţilor, conform planificării acestora; 

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

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

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

 

Puncte slabe: 

▪ existenţa probabilă a unor bariere de comunicarea elev-profesor; 

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

▪ neimplicarea părinților în viața școlarului; 

▪ mediile slabe obţinute de unele clase la testările iniţiale; 

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

decembrie 2018, martie 2019, mai 2019. 

▪ 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: 

▪ Cultivarea interesului elevilor  pentru studiul limbi engleze şi franceze 

▪ Utilizarea eficientă  atât a metodelor si instrumentelor de evaluare sumativă cât si a celor de 

evaluare formativă pe parcursul întregului an scolar  

▪ Obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare 

Puncte tari: 

 

▪ Experienţa în elaborarea instrumentelor de evaluare sau a formelor  de evaluare; 

▪ Implicarea în activităţi cultural-artistice şi ştiinţifice, care să contribuie la sporirea 

prestigiului liceului; 

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

▪ Buna colaborare între membrii catedrei;  

 

 

 

 



             

Puncte slabe: 

▪ Scăderea performanţei elevilor în ultimii ani, datorită nivelului scăzut de pregătire cu care 

vin din şcoala generală; 

▪ Superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise; 

▪ Insuficienta colaborare a parintilor cu scoala 

 

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. Activităţi individuale de pregătire suplimentară a elevilor de clasele 

a XI-a, a XII-a (zi si seral), a XIII-a seral din cadrul proiectului ROSE, 

conform  graficului de activităţi al Catedrei/ școlii. 

9. Transmitere rezultatelor centralizate către conducerea şcolii şi către 

ISJ Brăila, conform indicaţiilor metodologice primite. 

 

Subcomisia Limbi Moderne: 

  

1. Activități de comunicare orală in limba străină, prin metode care să 

dezvolte competenţele lingvistice si nu numai;          

2. Desfăşurarea de activităţi instructive şi educative care să conducă la 

rezultate eficiente în planul învăţării şi la rezultate deosebite la 

examenul de Competente lingvistice 

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 2018; 

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

și civilizație - toți membrii catedrei-septembrie 2018; 



             

6.Lecţie demonstrativă: ”A Day in London”!  clasa a IX-a B, Prof. 

Florea Felicia, octombrie 2018 

7.Activitate: „Happy Halloween Day”- toţi membrii catedrei, 

octombrie 2018 

8.Lecţie demonstrativă: „Countable/Uncountable nouns”- clasa IX-a 

A, Prof. Radu Ionel, noiembrie 2018 

9.Susţinerea materialului cu tema: “La civilisation française˗ un 

moyen, non pas un but”, Prof. Radu Geanina, noiembrie 2018 

10.Lecţie demonstrativă: “Les loisirs”-”clasa a Xa A, Prof. Pancescu  

Mirela, decembrie 2018 

11.Susţinerea materialului cu tema: „Metode traditionale si moderne folosite 

in predarea limbii engleze” Prof.Radu Ionel, ianuarie2019 

12.Activitate: “Ziua Francofoniei”, Prof. Radu Geanina, Prof. 

Păncescu Mirela, martie 2019 

13.Lecţie demonstrativă:   „La Francophonie”, clasa a 12-a As, Prof. 

Necula Silvia, martie 2019 

14.Lectie demonstrativa: L’imparfait˗ formation des habilités 

opératives-clasa a IX-a B, Prof. Radu Geanina  

15.Sustinerea materialului cu tema: “Comment stimuler les jeunes à la 

lecture?”, Prof. Pancescu Mirela 

16.Sustinerea materialului cu tema: „Teacher and student self-

assessment as a good educational tool”, Prof. Florea Felicia  

 

2. Activităţi la nivel 

judeţean 

Subcomisia  Limba şi Literatura Română: 

Cursuri de formare:  

1.Conversie profesională Limba și Literatura Engleză 

2.Participare conferinta SuperTeach –Galati, prof. Turcoianu Teodora 

-3. International din cadrul proiectului erasmus „The mystery lies in 

QRs-coding and decoding in education” Biga, Turcia, prof. Turcoianu 

Teodora 

4.Certificat international de participare la cursul de formare QR code 

and Aurasma din cadrul priectului Erasmus + „The mystery lies in Qrs-

coding and decoding in education” Szubin, Polonia, prof. Turcoianu 

Teodora 

5.Certificat international de participare la cursurile de formare futurE+ 

organizate de ANPCDEF Bucuresti, prof. Turcoianu Teodora 

6.Certificat International din cadrul proiectului erasmus „The mystery 

lies in QRs-coding and decoding in education” Biga, Turcia,prof. 

Necoară Adina 

 

Subcomisia  Limbi Moderne: 

Cursuri de formare: 

1.Metoda Jigsaw si Noi Tehnologii WEB 2.0 TOOLS-CCD Brăila,prof. 

Florea Felicia, prof. Radu Geanina 



             

2.Stage de formation Comment faire du neuf avec du vieux dans 

l’enseignement du FLE. Stratégies de réinvention de la didactique du 

FLE, organisée par le Département de français de l’Université 

Dunarea de Jos,prof. Radu Geanina 

3.Metodica predarii-invatari-evaluarii eficiente in institutiile de 

invatamant preuniversitar- Asociatia Egomundi Calarasi, prof. 

Păncescu Mirela; 

4.Patriotism si interculturalitate europeana- Asociatia Egomundi 

Calarasi, prof. Păncescu Mirela; 

5. Leadership si management in educatie S.C.DOTIS TRAINING SRL 

Ploiesti, prof. Păncescu Mirela; 

 

• 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; 

• Proiectul “Alternativele timpului liber”, coordonat de dna  

prof. Florea Felicia  s-a desfasurat sub doua forme: simpozion cadre 

didactice si concurs pentru elevi cu trei sectiuni (creatie literara in 

romana, engleza, franceza, arta plastic si creatii multimedia). 

 

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 Turcoianu Teodora: 

 

1.Coordonator proiect interjudețean Tradiții și obiceiuriîn România, 

Franța și Anglia; 

2.Coordonator proiect Erasmus + ”The mystery lies in QRs- coding and 

decoding in education” 

3.Șef comisie metodică catedra Limbă și Comunicare; 

4.Membru Consiliu Consultativ ISJ Braila - proiecte educaționale; 

5.Coordonator excursie Tulcea în cadrul ”Săptămânii Școala Altfel” 

6.Membru- Târgul ofertei educaționale 

7.Organizator Olimpiada județeană Tinerii dezbat; 

 

Profesor Necoară Adina: 

8.Membru-Târgul ofertei educaționale 

9.Târg de mărțișoare - Mall Brăila; 

10.Activități specifice in cadrul Săptămânii „Scoala Altfel” 

11.Organizator Olimpiada judeteana „Tinerii dezbat” 

 

 



             

Subcomisia Limbi Moderne: 

 

Profesorii catedrei s-au implicat în activitatea educativă 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 Moderne - toți membrii catedrei; 

3. Serbarea de Crăciun - toți membrii catedrei; 

În cadrul  proiectului de parteneriat  Erasmus Plus, avand titlul “ The 

mystery lies in QRs-coding and decoding in Education” au 

participat elevi din şcoala noastra, care în urma selectiilor realizate 

(selectii ce implica si cunoasterea limbii engleza)- au vizitat Turcia, 

urmând a se deplasa şi  in Polonia. Profesorii catedrei de limbi 

moderne au pregătit elevii selecţionaţi pentru a se putea descurca în 

următoarele întalniri ale proiectului.  

 

4. Rezultate şcolare Subcomisia  Limba şi Literatura Română: 

Examenul de Bacalaureat 2018: 

Proba scrisă: înscrişi:33 – promovaţi: 4 – absenţi: – procent 50% 

 

Subcomisia Limbi Moderne: 

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

selecționate;  

2.In orele de remediere alocate in cadrul Poiectului ROSE pentru elevii 

claselor a XII-a,  profesorii catedrei au lucrat împreună cu acestia  

subiecte specifice celor pentru examenul de certificare a competenţelor 

lingvistice, consolidand astfel cunostintele elevilor pentru cele patru  

abilitati: Reading, Writing, Speaking si Listening; 

3.Desfășurarea unor activități extracuriculare atent planificate, care au 

crescut interesul elevilor pentru studiul limbilor străine; 

4.Promovabilitate la examenul de Bacalaureat a fost bună, rezultatele 

exprimate  în niveluri europene de competență au fost preponderent A2 

și B1; 

5.Concurs national:” Pourquoi pas le francais”- Mentiune, Buzoianu 

Vanesa , clasa a 9 a A si diploma de participare-Dobre Andra, clasa a 9 

a A, prof. coordonator Păncescu Mirela; 

6.Concurs judetean ”Plurilingvism si inteculturalitate europeana”: -

premiu special :Adam Andreea, clasa a 9 a A; Premiul II- Chelariu 

Gabriela, clasa a 9 a A- sectiunea creatie literara in limba franceza -etapa 

judeteana; Premiul II- Chelariu Gabriela, clasa a 9 a A- sectiunea creatie 

literara in limba franceza -etapa regional, prof. coordonator Păncescu 

Mirela, 



             

7. Concursul interjudețean de cunoștințe lingvistice și creativitate în 

limba engleză „BE CREATIVE, HAVE FUN, FEEL FREE!“, 

Menţiune, Dobre Andra,  clasa a 9 a A, sectiunea Essay ; -premiu 

special, Talpes Andreea, clasa a XII-a A pentru originalitate si 

imaginatie, prof. coordinator Radu Ionel. 

 

 

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. Gradea Simona 

5. Prof. Trofin Diana 

6. Prof. Moise Anișoara 

 

Subcomisia: Chimie / Fizică / Biologie 

 

1. Prof. Teodora Ilie 

2. Prof. Gheorghe Carmen 

3. Prof. Stanciu Monica 

4. Coman Florența 

5. 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; 

 

Puncte tari: 

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

rezultatelor la nivelul catedrei; 

▪ parcurgerea materiei în conformitate cu planificările; 

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

metodică bună; 

▪ participarea la activităţile metodice din şcoală şi la nivel judeţean; 

▪ buna colaborare între membrii comisiei; 

 

Puncte slabe: 

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

▪ dezinteresul arătat de către unii elevi, faţă de disciplina matematică; 

▪ 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; 

▪ plan cadru de invatamant neadecvat unei pregatiri corespunzatoare pentru clasele terminale de 

liceu seral prin inexistenţa orelor de informatica in ciclul superior. 

 

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; 

▪ 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 %. 

 

 

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. 

 

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. 

 

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/TIC; 

11.Pregătire pentru examenul de bacalaureat – 

sistematizare informații conform programei și 

rezolvarea de teste – prof. Moise Anișoara, prof. 

Domnițeanu Daniela, prof. Andronic Oana;  

12. Referat  : CERCETAREA PEDAGOGICA 

prof.Andronic Oana 13 noiembrie 2018; 

13. Referat REFERAT EXEMPLE DE BUNE 

PRACTICI-prof.Moise Anisoara -13 noiembrie 2018, 

14. Lectie deschisa Aplicatii ale determinantilor in 

geometrie cls. XI-A prof. Mihalcea Andreea 12 

dec.2018. 

15. Metode de rezolvare a sistemelor liniare:• metoda 

lui Cramer;XIB aprilie 2019 



             

16.Referat Virusi,Programe Antivirus-prof.Moise 

Anisoara 17  iunie 2019 

17.Participare la in calitate de evaluator etapa 

judeteana a Concursului NATIONAL DE 

MATEMATICA APLICATA "ADOLF HAIMOVICI 

16 martie 2019-prof Andrronic Oana. 

18.Pregatirea elevilor pentru simularea de Bacalaureat 

la disciplina matematica-analiza rezultatelor-

saptamanal-prof care au in incadrare clase terminale/ 

19. Pregatirea elevilor pentru pentru Concursurile 

scolare pe disciplinele  matematica/T.I.C. 

20. Analiza rezultatelor la simularea examenului de 

bacalaureat decembrie,martie,mai 2018-2019 

21. Participarea la consfătuirea profesorilor de la 

începutul anului şcolar 

22.Participare la Cercul Metodic Modulul Evaluare si 

informare stiintifica. 

23.Participare in calitate de evaluator la Bacalaureat –

prof.Mihalcea Andreea 

24.Membru in Comisia de orar,– prof. Mihalcea 

Andreea  

25.Responsabil Comisie metodica Matematica / TIC-

prof.Andronic Oana,membru in comisia pentru 

perfectionaresi formare continua,membru in comisia 

pentru verificarea documentelor scolare 

26.Metodist ISJ,responsabil CEAC,membru Consiliul 

Consultativ ISJ,-prof.Moise Anisoara 

 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

-Organizarea lunară de activități metodice  

-Diseminarea de informații metodice, psihopedagogice  

și de specialitate prin derularea de proiecte,  

workshopuri și lecții demonstrative  

-Participarea la activitați metodice județene  

-Activarea în Consiliul Consultativ pe disciplina 
 

Septembrie 

Evaluare initiala -Modele de teste /interpretari – prof. 

Mihaila Florentina si Coman Florenta; 

 

Octombrie 

Workshop – Asigurarea calității în educatia incluzivă 

standarde și limitări,  prof. Ilie Teodora; 

Cerc metodic,  Particularități morfologice la virusuri și 

bacterii- lucrare știintifică,  prof. Mihăilă Florentina; 

Noiembrie 



             

Secventa de lectie -biologie, prof. Mihaila Florentina; 

 

Decembrie 

Informații metodice și de specialitate / secvență de 

lecție, prof. Stanciu Monica ; 

 

Ianuarie  

Proiectele de mediu - metoda de de crestere a 

atractivitatii  studiului chimiei, prof. Gheorghe 

Carmen; 

  

Februarie -martie -mai  

Participare la simulari, concursuri  și olimpiade scolare 

in calitate de coordonatori elevi,  evaluatori, 

supraveghetori sau propunatori de subicte – toti 

membrii catedrei . 

 

2. Activităţi la nivel judeţean / 

naţional 

 

 

 

 

Subcomisia Matematică / TIC 

Cursuri de formare 

-Participare la colocviul de inscriere pentru Gradul 

didactic I-prof.Andronic Oana-08.02.2019 

-Dosar  de inscriere pentru Gradul didactic II-

prof.Mihalcea Andreea Gratiela- 

-Inspectie curenta  pentru gradul II-prof.Mihacea 

Andreea 

 

1.Inregistrarea proiectului   Concursului  interjudeţean 

de matematica și informatica Tehnomath  mai 2019 in 

parteneriat cu ISJ Braila,SSMRfiliala Braila in CAER   

2.Coordonatori proiect  Tehnomath inspector scolar 

prof. Stanica N.Catalin, Director prof.Curca Mirela, 

prof.Andronic Oana,prof.Mihalcea Andreea; 

3.Participare cu lucrare la Festivalul Centenarul 

Generațiilor - octombrie 2018, prof.Moise Anisoara; 

4.D-na prof.Moise Anisoara a participat cu lucrare 

stiintifica la la Concursul Stefan Procopiu  de la Piatra 

Neamt; 

5.Participare la programul artistic Festivalul 

Centenarul Generațiilor prof. Andronic Oana, 

prof.Moise Anisoara, prof.Domniteanu Daniela, prof. 

Mihalcea Andreea; 

6.Implicare ca profesor cu activitati remediale la 

desciplina  

-matematica Andronic Oana,prof.Mihalcea Andreea 

-TIC si matematica in cadrul priectului ROSE prof. 

Moise Anişoara 



             

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

Cururi de formare 

-Proiect de formare DIDACTFORM – cadre didactice 

formate pentru ducație incluzivă de calitate - profesor 

Ilie Teodora 

-Participarea la curs Erasmus- Mihăilă Florentina 

-Sustinerea colocviului de grad didactic I – februarie 

2019- Mihăilă Florentina 

• Proiect județean cu finanțare MTS prin DJTS 

Brăila -Centenarul Generatiilor  - toți membrii 

catedrei  

• Proiect județean cu finanțare MTS prin DJTS -

Egal – Egal cu tine - profesor Ilie Teodora 

• Proiect ROSE – Educație remedială, prof. 

Mihăilă Florentina, profesor Ilie Teodora- echipa 

de promovare  

• Program JA Romania – proictele de formare 

Succesul profesional și Alimentația sănătoasa  

• Proiect The mystery lies QRs-coding and 

decoding in education – realizare brosura 

profesor Ilie Teodora  

• Proiect de promovare a ofertei educaționale -

Săptămâna școala Altfel, Săptămâna meseriilor  

toți membrii catedrei  

• Proiect Tradiții și obiceiuri în România, Franța 

și Anglia (Toti membrii catedrei) 

• Proiect  ERASMUS Help our Mother Earth- 

prezentare PPT, Ultima Picatură, profesor 

Monica Stanciu  

 

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. Activităţi de robotică organizate de Biblioteca 

Panait Istrati : Clasa a IX –a A, prof Moise Anişoara 

4.Activităţi dedicate Sărbătorilor de iarnă: elevii clasei 

XI D, prof. Moise Anişoara 

Clasa a IX E prof.Mihalcea Andreea 

 



             

 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

Octombrie 

-Proiect Centenarul generatiilor , (Toti membrii  

catedrei) 

-Proiect  EGAL = cu TINE!, proiect de  

voluntariat , prof. Ilie Teodora   

Noiembrie 

-Balul Bobocilor, Festivitatea absolvenților  

(Toti membrii catedrei) 

Decembrie 

-Serbarea de  Crăciun (Toți membrii catedrei) 

Ianuarie  

-Agenda Volundar – modele de proiecte  

extracurriculare prof. Ilie Teodora   

Aprilie  

-Sistemul periodic al elementelor-150 de ani!-  

membrii catedrei toti , Coordonator prof. Gheorghe 

Carmen 

 

Mai  

-Festivitatea absolvenților (Toti membrii  

catedrei) 

 

4. Rezultate şcolare Subcomisia Matematică / TIC: 

 

Elevi calificați la etapa județeană a Concursului 

Național de matematică aplicată Adolf Haimovici (16 

martie 2019): 

Drăgan Valentin, cls. X - 12 puncte – prof. Mihalcea 

Andreea; 

Miclaru Alexandru, cls. X - 12 puncte - prof. Mihalcea 

Andreea; 

Pană Florin, cls. X - 12 puncte - prof. Mihalcea 

Andreea; 

Negoiță Alexandru, cls. XI - 12 puncte, prof. Mihalcea 

Andreea; 

Radu Andreea Ștefania, cls. XI - 14 puncte, prof. 

Mihalcea Andreea; 

Ocheșelu Mirel Ciprian, cls. XI - 12 puncte, prof. 

Andronic Oana; 

Munteanu Cătălin, cls. XI - 14 puncte, prof. Andronic 

Andronic; 

 



             

În urma participării la Concursul  de matematica si 

științe Mozaic Științific (19 aprilie 2019) s-au obținut 

următoarele rezultate: 

Sârbu   Ionela, mențiune – prof. Andronic Oana; 

Drăgan Valentin, premiul III, prof. Mihalcea Andreea 

Pană Florrin, premiul III, prof. Mihalcea Andreea 

Dobre Andra, premiul I, prof. Mihalcea Andreea 

Chelariu Gabriela, premiul II, prof. Mihalcea Andreea 

Radu Andreea, premiul III, prof. Mihalcea Andreea 

Giuvelic Maria Georgiana, mențiune, prof. Mihalcea 

Andreea 

Tănase Mihaela, mențiune, prof. Mihalcea Andreea 

Târcavu Ioana, mențiune – prof. Andronic Oana; 

 

Premii obținute la Concursul  interjudeţean de 

matematică și informatică Tehnomath - 18 -19 mai 

2018:  

TehnoMath  matematica 

Mitu Costinel cls  a IX-a mentiune –prof. Andronic 

Oana 

Miclaru Alexandru cls a X-a premiul II – 

prof.Mihalcea Andreea 

Drăgan Valentin cls a X-a mentiune– prof.Mihalcea 

Andreea 

Radu Andreea cls a XI-a mentiune -prof.Mihalcea 

Andreea 

Ocheselu Mirel Ciprian mentiune –prof. Andronic 

Oana 

Giuvelic Maria Georgiana– mentiune -prof.Mihalcea 

Andreea 

Stancu Ioana Diana mentiune –prof. Andronic Oana 

 

Rezultate Tehnomath TIC 

Constantinescu Valentin-premiul III -prof.Moise 

Anisoara 

Constantin Laurentiu Gabriel mentiune- prof.Moise 

Anisoara 

Subcomisia Chimie / Fizică / Biologie: 

 

-Sesiune de comunicări Chimia Materialelor 

inteligente, locul 2, elevii Negoiță Alexandru, Elena 

Tosici coordonator prof. Ilie Teodora 



             

-Concursul interjudețean multidisciplinar MOZAC 

ȘTIINȚIFIC , premii  2  3, mențiuni la fizică .chimie 

și biologie profesori Stanciu Monica, Ilie Teodora si 

Mihăilă Florentina 

-Concurs Național Petru Poni, etapa județeană , 

premiul III eleva Dobre Andra, prof. Ilie Teodora  

-Concursul National MEN aprobat conf . 

377683/23.10.2018  – ”Să păstrăm un mediu sănătos”, 

editia 2019, Premiul special Brânză Delia și Ghinea 

Ana Maria  

-Simpozion profesori ”Să păstrăm un mediu sănătos” 

2019, lucrarea Materialele autoreciclabelele prietenele 

planetei lucrare in volumul ISSN 2501-4935 prof. Ilie 

Teodora  

-Simpozion interjudetean Auxiliare curriculare- 

portofolii și proicte ale elevilor  , editia XIV, CAER 

2019, pozitia 733,in anexa 9 la 

OMENnr.3016/09.01.2019 locul II elevele Pandrea 

Andreea, Strungariu Aura, coordonator prof. Ilie 

Teodora  

-Simpozion interjudetean Auxiliare curriculare- 

portofolii și proicte ale elevilor, auxiliarul curricular 

editia XIV, CAER 2019, Ghid pentru orele de 

dirigenție și activitățile extracurriculare – broșura în 

format letric și articol în CD cu ISSN 2286-4156  

-Voluntariat eco-social, model de buna practică, 

lucrarea elevei Ghinea Ana Maria, coordonator  prof. 

Ilie Teodora 

-Participarea la Concurs sesiunea nationala – cu 

elevii din cls a IX D si a IX A unde s-au obtinut 

rezultate frumoase ( mentiuni) 

 

 

Profesor Mihaila Florentina- biologie 

-Participarea la concursul Mozaic – cu optiunea de 

materie la alegere  fizica – chimie – biologie si 

matematica – participa elevi din clasele a IX – XII. 

Elevii au obtinut rezulatte frumoase – mentiune , 

premiul I, II si III. 

-Propunator subiecte la concurs Mozaic – Slobozia 

-Organizator concurs national Educatie pentru 

sanatate  editia a IX – cta – 7-9 iunie 2019 

-Sustinerea unei lucrari tematice pentru cerc pedagogic 

biologie – virusi vs bacterie – aspecte patologice 

 



             

Comisia metodica Om şi societate             Responsabil: Prof. Buzoianu Manuela 

Subcomisia Istorie / Socio-umane: 

1. Prof. Miler Cornelia 

2. Prof.Bădără Adriana 

3. Prof. Buzoianu Manuela 

4. Prof. Tihan Steluța 

5. Prof. Alberto Aichel 

Subcomisia Educaţie fizică şi sport / 

Geografie / Religie: 

1. Prof. Baldovin Nicuşor 

2. Prof. Turcu Decu Daniela 

3. Prof. Moroianu Magda 

 

 

Subcomisia Istorie / Socio-umane: 

Obiective propuse: 

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

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

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

societate. 

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

diverse care să contribuie la sporirea prestigiului şcolii. 

 

Puncte tari: 

 

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

programelor. 

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

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

reglementarile legale in vigoare; 

▪ Toţi membrii catedrei au fost implicaţi în activităţi  extraşcolare; 

▪ Buna colaborare între membrii catedrei istorie / socio-umane. 

Puncte slabe: 

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

instructiv - educativ, în special. 

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

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

şcolare. 

Subcomisia Educaţie fizică şi sport / Geografie / Religie: 

Obiective propuse: 

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

predare-învățare; 



             

▪ Creșterea randamentului școlar al elevilor - se va asigura însușirea reală a cunoștințelor predate, 

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

 

Puncte tari: 

 

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

experiență profesională, implicat activ în activități variate; 

▪ Participarea cu elevii la manifestări cultural-educative; 

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

internet; 

▪ Preocupări de a colabora cu familiile elevilor. 

 

Puncte slabe: 

▪ Întârzieri în predarea documentelor; 

▪ Nerespectarea termenelor activităților planificate; 

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

școlare (excepție concursurile sportive). 

 

Nr.  Tip de activitate  Scurtă descriere  

1. Activităţi la nivelul şcolii 

( lecţii deschise , referate, sesiune 

de comunicări …etc) 

 

 

 

 

 

 Subcomisia Istorie / Socio-umane: 

▪ Proiectarea activităţii la nivelul clasei s-a realizat 

prin dezvoltarea de competenţe, prin   însuşirea de 

cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si 

transcurriculare a conţinuturilor  programelor 

şcolare. În activitatea desfăşurată s-a  ţinut cont de 

reglementările elaborate de Ministerul Educatiei, 

precum şi de recomandările primite din partea 

inspectorilor de specialitate. 

▪ Perfecţionarea ştiinţifică şi pedagogică a cadrelor 

didactice care au susţinut examene de grad şi au 

participat la cursuri de formare continuă – prof. 

Buzoianu Manuela 

▪ 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 la clasa a XII-a B cu  

tema "Populația și caracteristicile ei 

geodemografice", prof. Turcu – Decu Daniela; 

5.Susținere referat cu tema "Integrarea resurselor  

informatice în lecțiile de geografie" – prof. Turcu – 

Decu Daniela; 

6.Susținere referat cu tema "Tinerii și provocările  

lumii contemporane" - prof. Moroianu Magda – 

Daniela; 

 

2. Activităţi la nivel judeţean / 

naţional 

 

- Proiect voluntariat "Dăruind, devii mai bun!" – 

elevii clasei a XII-a B au dăruit copiilor din centrul 

de plasament diferite daruri - prof. Moroianu Magda  

Daniela; 

- Proiectul Școală – Biserică: 15 elevi au primit kit-

uri educaționale (ghiozdane, penare, caiete) - prof. 

Moroianu Magda – Daniela; 

3. 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; 



             

▪ Vizitarea unor obiective de interes istoric; 

▪ Activități  proiect Centenarul Generațiilor. 

 

Subcomisia Educaţie fizică şi sport / Geografie / 

Religie: 

-Dezbatere "Ziua Internațională de Reducere a 

Riscului Dezastrelor Naturale", clasa a XI-a A, prof. 

Turcu – Decu Daniela; 

 - Participarea la Sf. Liturghie cu ocazia cinstirii Sf. 

M. Mc. Dimitrie, clasele a IX-a B, D, E - prof. 

Moroianu Magda – Daniela; 

- Proiect voluntariat "Dăruind, devii mai bun!" – 

elevii clasei a XII-a B au dăruit copiilor din centrul 

de plasament diferite daruri - prof. Moroianu Magda 

Daniela; 

- Program de colinde – clasele a X-a A și a X-a B - 

prof. Moroianu Magda – Daniela; 

- Participare la slujba vecerniei la Biserica Sfinții 

Martiri Brâncoveni cu ocazia prăznuirii Sfinților 

Trei Ierarhi – clasa a IX-a C - prof. Moroianu Magda 

– Daniela; 

- Participare la programul cultural -  educațional 

"Duminica Ortodoxiei" și programul duhovnicesc al 

Postului Mare - prof. Moroianu Magda – Daniela; 

- Concurs tematic - "Ziua Internațională a 

Pădurilor", clasa a X-a B – prof. Turcu – Decu 

Daniela; 

4.  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%. 



             

-Premiul special în cadrul activității aplicative 

"Importanța evaluării inițiale în activitatea 

didactică: metode, tehnici, strategii" -  Sterie 

Cornelia, cls. a X-a B. 

-Participare la etapa județeană a olimpiadei de 

religie – Mafte Ana Maria, cls. a IX-a B, Sterie 

Cornelia, cls. a X-a B. 

-Participare la Concursul "Cultura și spiritualitatea 

românească" – Chelariu Gabriela, cls. a IX-a A. 

-Echipele de fotbal fete, fotbal băieți și tenis de 

masă  au ocupat locul al IV- lea la etapa județeană 

la ONSS (Olimpiada Națională a Sportului Școlar). 

 

 

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 

3. Prof. Dumitru Monica 

4. M.I. Avrămia Marioara 
 

 

 

Subcomisia Industrie alimentară                              Subcomisia  Alimentaţie publică și turim

1. Prof. Uliescu Mădălina 

2. Prof. Muşat Gabriela 

3. Prof. Dună Magdalena 

4. Prof. Iacob Violeta 

5. M.I. Băbeanu Nicoleta 

6. M.I. Mocanu Tamara 

 

 

 

 

 

1. Prof. Laura Vasiliu  

2. Prof. Toma Mihaela 

3. Prof. Radu Iulia Daniela  

4. Prof. Mistrianu Silvia  

5. Prof. Buzoianu Manuela 

6. Prof. Uliescu Mădălina 

7. Prof. Muşat Gabriela 

8. M.I.Topor Antoneta 

9. M.I. Băbeanu Nicoleta 

10. M.I. Ilie Marin 

11. M.I. Mocanu Aurel 

 

 

 

 



             

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;  

▪ 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. Ziua Portilor deschise a cercetasilor militari  -  27 septembrie 2018, 

Proiect educational , care a avut ca scop participarea active la 

evenimentele din viata unitatii militare, cu ocazia sarbatoririi a 50 de ani 

de la infiintarea Regimentului de cercetasi. Coordonatori de proiect: 

Florea Felicia, Ene Magdalena, Miler Cornelia, Para Otilia, Albu Nicu. 

2. Excursie la Bucium, jud. Iasi  - octombrie 2018, participare la Cercul 

catedrei de Industrie Alimentara , prof. Burghelea Ion 

3. Realizarea de lucrari de reparatii, zugraveli si vopsitorii la 

Inspectoratul Scolar Judetean Braila – prof. Burghelea Ion si elevii clasei 

a X a C,profilul  Constructii 

4. Simpozionul “CENTENARUL GENERATIILOR” – 26 octombrie 

2018, organizat de Liceul tehnologic “Edmond Nicolau” Braila, in 

parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret si Asociatia de 

Tineret Edmond Nicolau Braila,  cu participarea elevilor si profesorilor 

din cadrul catedrei de Constructii la buna desfasurare a etapelor 

simpozionului; 



             

5. Diploma de participare pentru lucrarea “Arta prelucrarii lemnului- 

formarea tinerilor in meserii traditinale” prof. Para Otilia Elena 

6.Serbarea Pomului de iarna – 19 decembrie 2018, cu obiceiuri si datini 

stramosesti in prag de iarna, la care au participat elevii clasei a Xa C, sub 

coordonarea profesorului Burghelea Ion, cu actiunea : STEAUA, MAGII, 

CAPRA si SORCOVA.Colinde cu STEAUA si CAPRA la Primaria 

minicipiului Braila, profesori indrumatori Burghelea Ion si Miler 

Cornelia. 

7.Realizarea si montarea in curtea scolii a unui “LAMPADAR SOLAR 

EOLOGIC” – ianuarie, 2019; realizator prof. Burghelea Ion, sponsor 

materiale prof.Miler Cornelia. 

8. Proiectul “ Meseria e prietena noastra” desfasurat pe parcursul 

perioadei noiembrie 2018- iunie 2019 – cu Ateliere-concurs specifice 

domeniului Constructii ( concursuri de jocuri logice, de perspicacitate, de 

indemanare, de imaginative, de creativitate) la care au participat toti 

membrii catedrei de constructii); 

9.Lucrari de reparatii si zugraveli la vestiarul baietilor a Salii de Sport a 

scolii (prof. Burghelea I. cu elevii clasei a X a C profilul constructii); 

10.Lucrari de reparatii la trecerile prin pereti a conductelor de incalzire, 

apa calda, apa rece, pluvial si canalizare in corpul de cladire C al scolii  

( prof.. Burghelea I. si elevii clasei a X a C profil constructii); 

 În săptămâna “ŞCOALA ALTFEL” au avut loc activitatile: 

-Ziua Carierei – “ Vino, te ajutam în dezvoltarea carierei!” eveniment 

de dezvoltare personala desfasurat la Universitatea “Constantin 

Brâncoveanu” Brăila in Aula universitatii ( Pară Otilia si elevii claselor a 

IX a seral si zi); 

-Lectii demonstrative – derulate la Scoala Populara de Arte si Meserii 

“Vespasian Lungu” Braila  

-Dezbatere pe tema alegerilor parlamentare “ De data asta, votez!” ( 

organizata de d-na prof.Faur Elena si elevii claselor de zi); 

-Dezbatere libera cu elevii “ Despre bullying”  ( Pară Otilia si elevii 

claselor a IX a si a X a profesionala); 

-Taiat copacii si arbustii in exteriorul gardului inprejmuitor al scolii 

(Foto)   Postari pe Facebook - Braila Chirei ( prof. Burghelea I. si elevii 

clasei a X 

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

pentru anul școlar 2018-2019; 

-Antrenarea și coordonarea  elevilor de la clasele cu profil – construcții - 

în realizarea lucrărilor  de igienizare. 



             

-Realizarea de machete ale unor case traditionale romanesti prin 

utilizarea de materiale recuperabile, ecologice, cu intreg colectivul de 

elevii al clasei a X-a C ( prof. Burghelea I. si elevii clasei a X a C 

profesionala). 

 

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- Liceul Agricol 23.noiembrie 2018 

8.  Intocmirea la nivelul catedrei a unui proiect CAEJ- “Descopera 

traditiile locale”- noiembrie 2018 

9.Consultarea agentilor economici de profil pentru invatamant 

profesional dual- 19,20 noiembrie 2018 

10.Sedinta inspectorat scolar, camera de comert, agenti economici si 

director scoli generale- 21 noiembrie 2018 



             

11.Dimofte I- Participare la atelier pentru mobilitate in vederea 

accesarii unor proiecte Erasmus+ 

12.1 Decembrie- Avramia M.- Confectionare in cadrul atelierului 

textile a unui steag- 500m –Casa de cultura 

13.Festival- “Centenarul generatiilor- Octombrie 2018- 

Confectionare aranjamente florale, naproane, fete de masa – Avramia 

M.- si participare la desfasurarea programului impreuna cu Scoli 

generale invitate 

14.Intocmire- CDL- clasa a XI-a Scoala Profesionala, a IX-a Scoala 

Profesionala, a X-a Scola Profesionala si aXII-a Liceu Seral- vizat 

agentii economici de profil 

15.Intocmire contracte pentru invatamant dual si vizare conform 

metodologiei la Braiconf Braila si Blueet Braila pentru anul scolar 

2019-2020 

16.Participare serbare “Pom iarna” cu 3 Scoli generale (Anton Pann, 

Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu) in cadrul proiectului “Descopera 

traditiile locale”- cadouri ghetute confectionate elevi clase textile 

17. 21 Ianuarie 2018- Organizare concurs pe meserii –faza pe scoala 

18.Scriere proiect Erasmus+ -Formare VET- Dimofte I., Echipa de 

proiect 

19.Cerc metodic la nivel de oras –Liceul Agricol –Braila Noiembrie 

2018 
 

 Activităţi educative 

/ extracurriculare  

 

 

 

Festival Centenarul Generatiilor –octombrie 2018; 

- Amenajare cantina, ornamente florale, fete de masa, naproane 

- Decembrie- vizita scoli generale Anton Pann, Mihai Viteazu, Mihail 

Sadoveanu 

- Noiembrie 2018, vizite agenti economici de profil pentru „ cerere 

invatamant dual”  

-  Serbare  Pom Iarna – Decorat sala  

-  Intocmit si actualizat C.D.L. –Clasa a Ixa si a X a, a XI-a si Liceu 

Seral  

-  Proiect Erasmus 

-  Proiect ”Descopera traditiile locale” 

-  Oferta educationala Targ Mall 

-  Zilele scolii ”Parada rozelor”- creatii vestimentare in atelierul scolii 

-  Promovare oferta educationala in judet 

-  Scoala altfel- Proiect targul meseriilor 

- Concurs pe meserii faza pe scoala, judet, nationala-Lugoj- Dutu 

Rodica- Elaborare subiecte evaluare 

-  Atelier Erasmus 

-  Elaborare proiect (comisie de lucru), Introducere pe platforma UE 

 
 

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



             

Subcomisia Industrie alimentară: 

Obiective propuse: 

1.  Implementarea disciplinelor de specialitate (adaptarea la noul curriculum la clasele a 

XI-a liceu și școală profesională) 

2. Formarea competenţelor prin asimilarea conţinuturilor necesare şi a unor tehnici 

specifice de activitate la un nivel care să permită promovarea Examenelor de Certificare 

Profesională. 

3. Realizarea unei clase de învățământ profesional dual (calificarea profesională: Brurar, 

patiser, preparator produse făinoase) 

4. Participarea la scrierea și realizarea proiectelor Erasmus 

5. Acreditarea calificărilor profesionale la școala postliceală 

 

Activităţi (pentru îndeplinirea obiectivelor): 

1.  Implementarea disciplinelor de specialitate s-a realizat având în vedere:  

- Proiectarea materiei în conformitate cu cerinţele programelor;  

- Elaborarea şi aplicarea de teste iniţiale şi de progres;  

- Evaluare cu ritmicitate lunară;  

- Aplicarea unor modalităţi alternative de evaluare (portofolii, referate, proiecte etc.);  

- Pregătirea condițiilor necesare desfășurării orelor de instruire practică s-a realizat prin: 

efectuarea instructajelor de protecția a muncii; întocmirea fișelor de protecție a muncii și 

completarea acestora la zi; existența condițiilor corespunzătoare de muncă (microclimat adecvat 

în ateliere și laboratoarele de specialitate); organizarea colectivelor de elevi pentru dobândirea 

competențelor de lucru în echipă; asigurarea mijloacelor de învățământ necesare desfășurării 

lucrărilor practice, încheierea contractelor-cadru și a convențiilor de practică ale elevilor pentru 

anul școlar 2018-2019 pentru stagiile de practică ale elevilor.  

- desfășurarea orelor a avut în vedere: corelarea conținuturilor prevăzute în programe cu cele 

propuse de către cadrele didactice; corelarea între noțiunile asimilate la orele teoretice de 

specialitate și cele de laborator tehnologic și instruire practică; activitatea elevilor și repartizarea 

echilibrată a sarcinilor de muncă; dozarea judicioasă a timpului de lucru; verificarea modului de 

formare la elevi a priceperilor și deprinderilor practice;  

  



             

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

programele pentru desfăşurarea examenului de certificare a calificărilor profesionale, 

specializările: ”Brutar, patiser, preparator produse făinoase” (nivel 3);”Tehnician în prelucrarea 

produselor de origine animală”(nivel 4), ”Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase” 

(nivel 4). 

 S-au propus și aprobat în Consiliul de Administrație: teme de proiect și elevii s-au înscris 

pentru susţinerea examenului de certificare a calificării profesionale nivelul 4; 

 3.  Participarea la activitățile proiectelor  Erasmus ”The mystery lies in QRs-coding and 

decoding in Education”, ”Prevenir l’illettrisme par des dispositifs innovants et la cooperation avec 

les familles”              

4. Participarea la activitățile de scriere a proiectului Erasmus+ ”Pasi europeni in formare 

profesionala”, 2019-1-RO01-KA102-061679 915879433 care a fost aprobat de ANPCDEFP cu 

73,5p. 

Puncte tari:  

 -Un climat de colaborare între colegi; climatul colaborării profesor-elev pune în valoare 

creativitatea şi flexibilitatea gândirii elevilor 

- Proiectarea activităţii didactice în conformitate cu programele şcolare (sunt utilizate metode 

variate, active de predare) 

- Respectarea proiectării activităţilor instructiv- educative (profesorii utilizează materiale 

diverse: fişe de lucru, fişe teste, fişe de laborator, prezentări Power Point), profesorii posedă 

portofolii şi solicită elevilor mape de lucru cu materiale elaborate de ei, este aplicată evaluarea 

formativă bazată pe activităţi diferenţiate 

 - Implicarea cadrelor didactice în proiectele şcolii 

- Organizarea de activităţi extraşcolare 

Puncte slabe: 

- Absenteismul elevilor la orele teoretice și de instruire practică; 



             

- Insuficienta adecvare a metodelor la specificul clasei de elevi și a specializărilor; 

- Abordarea prea teoretică a unor noţiuni în unele cazuri; 

- Neimplicarea părinților în activitatea educativă a copiilor 

 -Necunoașterea îndeajuns a legislației în vigoare. 

 

Nr.  Tip de activitate Scurtă descriere 

1. Activităţi la nivelul şcolii 

(lecţii deschise , referate, 

sesiune de comunicări 

…etc) 

 

 

 

 

 

Formare  continua 

-S-a adus la cunoștința membrilor catedrei programele de 

formare continu/perfecționare ale CCD Brăila, Universității 

”Dunărea de Jos” Galați, Universității ” Constantin 

Brâncoveanu”, filiala Brăila.  

-Doamnele profesoare Mușat Gabriela, Băbeanu Nicoleta și 

Dună Magdalena au urmat cursurile online Stiluri de 

predare. Stiluri de învățare avizat MEN 37708/04.10.2018, 

în perioada 21.11-31.12.2018. 

-Doamna Uliescu Mădălina a absolvit cursurile de master ale 

Universității ”Dunărea de Jos” Galați, filiala Brăila. 

-Doamna Dună Magdalena a urmat cursul de formare: 

”Metoda JIGSAW și noi tehnologii web 2.0 tools” in cadrul 

proiectului Erasmus + „Prevenir l’illettrisme par des 

dispositifs innovants et la cooperation avec les familles” de 

catre ISJ Braila 

• În   anului şcolar 2018-2019 membrii catedrei și- 

au orientat activitatea spre realizarea unei bune pregătiri 

teoretice şi profesionale a elevilor.  

• Au avut loc activități de pregătire a anului școlar  

2018 -2019 și anume: selectarea manualelor școlare, 

întocmirea planificărilor calendaristice, proiectarea unităților 

de învățare, asigurarea materialului didactic necesar 



             

parcurgerii conținuturilor învățării – în septembrie–

octombrie 2018.  

• Participarea cadrelor didactice la consfătuirile pe  

discipline tehnice – Termen: septembrie 2018.  

• Membrii catedrei tehnice au prezentat, dezbătut și  

aprobat programul de activități pentru anul școlar 2018 – 

2019 – Termen: septembrie 2018.  

• A fost elaborat graficul de pregatire practică- 

Termen: septembrie 2018.  

• Au fost asigurate condițiile pentru desfășurarea  

stagiilor de pregătire practică a elevilor la agenții economici 

prin încheierea contractelor de practică și a convențiilor 

cadru-Termen: septembrie 2018. 

• Organizarea unei excursii de studii cu tema:  

RELAȚIA ȘCOALĂ – OPERATOR ECONOMIC ÎN 

ÎNTOCMIREA CDL–URILOR PENTRU CLASELE 

XI/XII ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ȘI PROFESIONAL – 

VIZITĂ DE STUDIU la SC BUCIUM IAȘI cu ocazia 

desfășurării  cercului metodic nr. 4 (responsabili: prof. Dună 

Magdalena)- octombrie 2018,  

• A fost stabilită lista temelor de proiecte în vederea  

susţinerii examenelor pentru obţinerea certificatului de 

competenţe profesionale nivel 4, specializarea “Tehnician în 

prelucrarea produselor de origine animală”(prof. Dună 

Magdalena), ”Tehnician în morărit, panificație și produse 

făinoase” (prof. Mușat Gabriela)- termen: ianuarie 2019 

• Au fost elaborate programele CDL pentru anul  

școlar 2018 -2019 la clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, și a XII-

a de către profesorii: Mușat Gabriela, Băbeanu Nicoleta, 

Dună Magdalena, Mocanu Tamara. Acestea au alcătuite 



             

conform metodologiei prin consultarea agenților economici 

și au fost vizate de aceștia, apoi de către Consiliul de 

Administrație al școlii urmând să fie depuse pentru avizare la 

ISJ Brăila– Termen: ianuarie 2019.  

• Monitorizarea procesului de predare învăţare s-a  

realizat prin intermediul interasistențelor, pentru care s-a 

realizat graficul de interasistențe al nivelul catedrei, 

împreună cu profesorii asistați, în funcție de orarul acestora 

și al asistenților:   

In cadrul catedrei au fost susținute următoarele lecții:  

-Măsurarea maselor. Balanța tehnică, Modulul II Operații 

de bază în laborator în industrie alimentară, clasa a IX-a 

liceu, doamna Mușat Gabriela (8.10.2018) 

-Tehnologia de obținere a biscuiților, Modulul III 

Fabricarea produselor făinoase, clasa a XI-a școală 

profesională, doamna profesor Iacob Violeta (23.01.2019). 

Totodată a fost susținut următoarul referat: 

-Deșeuri alimentare, doamna  profesor Băbeanu Nicoleta- 

decembrie 2018. 

De menţionat este faptul că au fost parcurse diverse 

activităţi propuse în graficul de activităţi pe primul semestru, 

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

activităţile au dat dovadă de profesionalism. (Ziua mondială 

a alimentației, Festivalul „Centenarul generațiilor”). 

Doamanele profesoare Mușat Gabriela și Dună Magdalena 

au coordonat activitatea de mediatizare a Zilei naționale a 

produselor agroalimentare românești din 10.10.2018. 

-Doamna profesoară Mușat Gabriela a făcut parte din 

Comisia națională de verificare a Standardelor de pregătire 

profesională pentru domeniul Industrie alimentară. 



             

2. Activităţi la nivel 

judeţean  

-Participare la programul internațional Junior 

Achievement Romania cu clasa a XII-a A, in programul  

Alimentatie sanatoasa. Sport. Preventie (numar total elevi: 

25), și în programul Prevenirea abandonului scolar. Este 

profesia mea! (numar total elevi: 30) 

-Catedra de Industrie alimentară a încheiat un parteneriat cu 

Căminul pentru persoane vârstnice ”Sf. Apostoli Petru și 

Pavel” Brăila și a realizat activitățile proiectului educațional: 

„PÂINEA NOASTRĂ”, octombrie 2018 

-Activități în cadrul proiectului Erasmus+ inclus în 

Actiunea cheie 2 “Proiecte de schimb interşcolar”cu numele 

„The mystery lies in QRs- coding and decoding in education” 

(Mistere sau minciuni în QR – codificare şi decodificare în 

educaţie), număr de referin ă: 2018-1-PL01-KA229-

051254_2. (prof. Dună Magdalena) 

-Participare la atelierul de tehnologie în domeniul modelării 

și imprimării 3D la Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” 

Brăila în data de 11.10.2018 (prof. Dună Magdalena) 

-Echipa de redactare a proiectului Erasmus+ ”Pasi 

europeni in formare profesionala”,2019-1-RO01-KA102-

061679 915879433 prof. Dună Magdalena), depus în 

februarie 2019 și aprobat. 

-Implementarea proiectului județean ”Meseria e prietena 

noastră” (CAEJ 16024/20.12.2018)   

  -Participarea la proiectul județean interdisciplinar ”Ziua 

Mondială a Apei” (CAEJ 16024/20.12.2018) organizat de 

către Liceul Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu”, Brăila, 

unde s-a  obținut Mențiune cu elevele: Mihai Sorina și Lazăr 

Genina, clasa a X-a A (prof. Mușat Gabriela) 



             

-Promovarea ofertei educaţionale în comunitate și în cadrul 

Târgului meseriilor organizat la Promenada Mall Brăila. 

3. Activităţi educative / 

extracurriculare  

 

-Participarea eleviilor, cu ocazia Zilei mondiale a 

alimentației (16 octombrie 2018),  la activitatea de donaţie 

făcută Căminului pentru persoane vârstnice “Sf. Apostoli 

Petru şi Pavel” Brăila 

-Participarea elevilor și profesorilor la  festivalul 

“Centenarul generațiilor”, în luna octombrie 2018. Titlul  

lucrărilor tipărite în revista festivalului: 

- Ocupaţii tradiţionale brăilene, autor Dr. Ing. Prof. 

Uliescu Mădălina; 

- Brăila-oraș multicultural, autor Mușat Gabriela 

Liliana; 

- Alimentația acum 100 de ani, autori Dună 

Magdalena, Băbeanu Nicoleta 

- Ce mâncau românii, autor elevă Cernat Andreea, 

prof. coordonator Dună Magdalena 

În data de 21.11.2018, în sala de festivități a Liceului 

Tehnologic ”Edmond Nicolau” Braila a avut loc o importanta 

activitate de mediatizare în rândul operatorilor economici 

privind oportunitățile de solicitare de școlarizare în 

învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul 

școlar 2019-2020. Actiunea a fost coordonată de ISJ Brăila. 

-Alte activități la care au participat elevii și profesorii 

catedrei: Balul Bobocilor, Serbarea de Crăciun. 

-Profesor evaluator la Olimpiada de la aria curriculara 

Tehnologii, faza județeană 2019, specializarea Tehnician 

analize produse alimentare (prof. Mușat Gabriela, prof. Dună 

Magdalena) 



             

-Membru în Comisia Centrală la Olimpiada Națională din 

aria curriculară ”Tehnologii”, domeniul industrie alimentară, 

faza națională, 22-26 aprilie 2019, Nr. 27058/21.02.2019. 

(prof. Mușat Gabriela) 

-Profesor însoțitor la Olimpiada de la aria curriculara 

Tehnologii, faza națională Cluj 2019 Prof. Dună Magdalena) 

-Membru în Consiliul Consultativ constituit la nivelul 

Inspectoratului Județean Brăila, pentru anul școlar 2019-8-

2019, conform deciziei nr. 922/5.10.2019.(prof. Mușat 

Gabriela) 

-Membru în Corpul de metodiști la nivelul ISJ brăila, pentru 

anul școlar 2018-2019, conform deciziei nr. 894/1.10.2018 

(prof. Mușat Gabriela, prof. Uliescu Mădălina) 

-Monitor de calitate la examenul de certificare a 

competențelor profesionale nivel 5 la Colegiul Tehnic ”C.D. 

Nenițescu” Brăila, sesiunea iunie-iulie 2019, conform 

deciziei ISJ 526/21.06.2019.(prof. Dună Magdalena) 

-Membrii în comisia de organizare și desfășurare a 

concursului de ocupare a postului vacant de Bucătar, la 

Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Brăila, conform 

deciziei nr. 818/31.08.2018.(prof. Mușat Gabriela, m.i. 

Mocanu Tamara) 

-Participare, în perioada octombrie-noiembrie 2018, la 

activitatea de analiză a standardelor de pregătire 

profesională, a curriculum-ului, a necesarului de resursă 

umană și a echipamentelor, în vederea stabilirii calificărilor 

din cadrul aceluiași profil, la învățământul liceal-filiera 

tehnologică și la învățământul profesional, domeniul 

industrie alimentară, de același nivel de calificare sau de 

nivel inferior al CNC, care pot fi școlarizate de unitățile din 



             

învățământul profesional și tehnic deja autorizate/acreditate, 

adev. nr. 515/27.02.2019. (prof. Mușat Gabriela) 

-Participarea în grupul de lucru, constituit în anul școlar 

2018-2019, la solicitarea MEN, pentru actualizarea 

Centralizatorului cu modulele de clasa a XII-a și elaborarea 

programei de Olimpiadă, aria curriculară ”Tehnologii”, 

domeniul industrie alimentară, clasa a XII-a, valabilă din 

anul școlar 2019-2020. (prof. Băbeanu Nicoleta, Prof. Mușat 

Gabriela) 

4. Rezultate şcolare  

 
• Participare la faza judeteana a Concursului  

National « Alege! Este dreptul tau! » cu elevii : Dobre Andra 

clasa a IX-a A (diploma de participare), Culea Elena clasa a 

X-a A (mentiune), Chelariu Gabriela clasa a IX-a A (premiul 

al II-lea). 

• Participare  cu lucrari la Concursul Judetean 

«Noua   

ne pasa… », organizat de Liceul Tehnologic Aiud (CAERI 

pag2 poz 42), cu decoratiuni din materiale reciclabile ; 

• Rezultate: OLIMPIADĂ – faza județeană Nr.  

3392/1.04.2019: Premiul I – Tosici Elena Gabriela, 

Premiul II – Păcuraru Marian; faza națională – Participare 

Tosici Elena Gabriela 

 

 

Subcomisia Turism și alimentație: 

Obiective propuse: 

1.  Implementarea disciplinelor de specialitate  

2. Formarea competenţelor prin asimilarea conţinuturilor necesare şi a unor tehnici 

specifice de activitate la un nivel care să permită promovarea Examenelor de Certificare 

Profesională. 



             

Activităţi (pentru îndeplinirea obiectivelor): 

1.  Implementarea disciplinelor de specialitate s-a realizat având în vedere:  

- Proiectarea materiei în conformitate cu cerinţele programelor;  

- Elaborarea şi aplicarea de teste iniţiale şi de progres;  

- Evaluare cu ritmicitate lunară;  

- Aplicarea unor modalităţi alternative de evaluare (portofolii, referate, proiecte etc.);  

- Pregătirea condițiilor necesare desfășurării orelor de instruire practică s-a realizat prin: efectuarea 

instructajelor de protecția a muncii; întocmirea fișelor de protecție a muncii și completarea acestora 

la zi; existența condițiilor corespunzătoare de muncă (microclimat adecvat în ateliere și cabinetele 

de specialitate); organizarea colectivelor de elevi pentru dobândirea competențelor de lucru în 

echipă; asigurarea mijloacelor de învățământ necesare desfășurării lucrărilor practice, încheierea 

convențiilor de practică ale elevilor pentru anul școlar 2018-2019 pentru stagiile de practică ale 

elevilor.  

- desfășurarea orelor a avut în vedere: corelarea conținuturilor prevăzute în programe cu cele 

propuse de către cadrele didactice; corelarea între noțiunile asimilate la orele teoretice de 

specialitate și cele de laborator tehnologic și instruire practică; activitatea elevilor și repartizarea 

echilibrată a sarcinilor de muncă; dozarea judicioasă a timpului de lucru; verificarea modului de 

formare la elevi a priceperilor și deprinderilor practice;  

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

programele pentru desfăşurarea examenului de certificare a calificărilor profesionale, 

specializările: ”Ospătar”, ”Bucătar” (nivel 3);”Tehnician în gastronomie”(nivel 4), ”Tehnician 

nutriționist” (nivel 5). 

 S-au propus și aprobat în Consiliul de Administrație: teme de proiect și elevii s-au înscris 

pentru susţinerea examenului de certificare a calificării profesionale nivelul 4 și 5; 

Puncte tari: 

 - Un climat de colaborare între colegi; climatul colaborării profesor-elev pune în valoare 

creativitatea şi flexibilitatea gândirii elevilor 



             

- Proiectarea activităţii didactice în conformitate cu programele şcolare (sunt utilizate metode 

variate, active de predare) 

- Respectarea proiectării activităţilor instructiv- educative (profesorii utilizează materiale 

diverse: fişe de lucru, fişe teste, fişe de laborator, prezentări Power Point), profesorii posedă 

portofolii şi solicită elevilor mape de lucru cu materiale elaborate de ei, este aplicată evaluarea 

formativă bazată pe activităţi diferenţiate 

 - Implicarea cadrelor didactice în proiectele şcolii 

- Organizarea de activităţi extraşcolare 

Puncte slabe: 

- Absenteismul la orele teoretice și de instruire practică; 

- Insuficienta adecvare a metodelor la specificul clasei de elevi și a specializărilor; 

- Abordarea prea teoretică a unor noţiuni în unele cazuri; 

- Neimplicarea părinților în activitatea educativă a copiilor. 

Nr.  Tip de activitate Scurtă descriere 

1. Activităţi la nivelul şcolii 

(lecţii deschise , referate, 

sesiune de comunicări 

…etc) 

 

 

 

 

 

În anul şcolar 2018 – 2019, membrii catedrei şi-au 

orientat activitatea spre realizarea unei bune pregătiri 

teoretice şi profesionale a elevilor.  

Au avut loc activități de pregătire a anului școlar 2018 

-2019 și anume: selectarea manualelor școlare, întocmirea 

planificărilor calendaristice, proiectarea unităților de 

învățare, asigurarea materialului didactic necesar parcurgerii 

conținuturilor învățării – în septembrie–octombrie 2018.  

Participarea cadrelor didactice la consfătuirile pe 

discipline tehnice – Termen: septembrie 2018.  



             

Membrii catedrei tehnice au prezentat, dezbătut și 

aprobat programul de activități pentru anul școlar 2018 – 

2019 – Termen: septembrie 2018.  

A fost elaborat graficul de pregatire practică-Termen: 

septembrie 2018.  

Au fost asigurate condițiile pentru desfășurarea 

stagiilor de pregătire practică a elevilor la agenții economici 

prin încheierea contractelor de practică și a convențiilor 

cadru-Termen: septembrie 2018. 

Participarea la excursia de studiui cu tema: Relația 

școală – operator economic în întocmirea CDL–urilor pentru 

clasele xi/xii învățământ liceal și profesional – vizită de 

studiu la SC BUCIUM IAȘI cu ocazia desfășurării  cercului 

metodic nr. 4 - octombrie 2018,  

 A fost stabilită lista temelor de proiecte în vederea 

susţinerii examenelor pentru obţinerea certificatului de 

competenţe profesionale nivel 4, specializarea “Tehnician în 

gastronomie” (prof. Toma Mihaela) și nivel 5, specializarea 

”Tehnician nutriționist” (prof. Dimofte Iuliana)- termen: 

ianuarie 2019 

            A fost elaborat programa CDL pentru anul școlar 

2019 -2020 la clasa a XII-a, de către prof. Vasiliu Laura. 

Acesta a fost alcătuit conform metodologiei prin consultarea 

agenților economici și a fost vizat de aceștia, apoi de către 

Consiliul de Administrație al școlii.  

De menţionat este faptul că au fost parcurse diverse 

activităţi propuse în graficul de activităţi pe primul semestru, 

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

activităţile au dat dovadă de profesionalism. (Ziua produselor 

tradiționale românești, Festivalul „Centenarul generațiilor”). 



             

Prof. Vasiliu L. și Topor A. au pregătit, pentru 

Concursul profesional, eleva Ștefan Costina, clasa a XI – a 

D, calificarea profesională Bucătar, care a obținut locul I la 

faza județeană, participând la faza națională. 

Doamnele profesoare Toma M. și Vasiliu L. au făcut 

parte din Comisia națională de verificare a Standardelor de 

pregătire profesională pentru domeniul Turism și alimentație. 

 

2. Activităţi la nivel 

judeţean  

-S-a adus la cunoștința membrilor catedrei programele de 

formare continuă/perfecționare ale CCD Brăila, Universității 

”Dunărea de Jos” Galați, Universității ”Constantin 

Brâncoveanu”, filiala Brăila.  

-Prof. Vasiliu Laura și Toma Mihaela au participar la cursul 

de formare Jobsproject la CCD  Brăila. 

-Au fost încheiate parteneriate cu agenți economici de profil 
 

3. Activităţi educative / 

extracurriculare  

 

• Participarea eleviilor, cu ocazia Zilei mondiale a  

alimentației (16 octombrie 2018),  la activitatea de donaţie 

făcută Căminului pentru persoane vârstnice “Sf. Apostoli 

Petru şi Pavel” Brăila 

• Participarea elevilor și profesorilor la  festivalul  

“Centenarul generațiilor”, în luna octombrie 2018. Titlul  

lucrărilor tipărite în revista festivalului: 

- Brăila, arc peste timp, autor Vasiliu Laura; 

- Centenarul Marii Uniri, autor Toma Mihaela 

- Centenarul – o transpunere în timp, autori Topor 

Antoneta, Topor Florin 

      În data de 21.11.2018, în sala de festivități a Liceului 

Tehnologic ”Edmond Nicolau” Braila a avut loc o importanta 

activitate de mediatizare în rândul operatorilor economici 

privind oportunitățile de solicitare de școlarizare în 



             

învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul 

școlar 2019-2020. Actiunea a fost coordonată de ISJ Brăila. 

Alte activități la care au participat elevii și profesorii 

catedrei: Balul Bobocilor, Serbarea de Crăciun, alte activități 

din cadrul programului ”Școala altfel” 

 

 

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

 

Comisia metodică:  Consiliere și orientare 

Responsabil: Prof.  Florea Felicia  

Membrii comisiei metodice: diriginții claselor 

I. Activitatea managerială la nivelul comisiei 

a. Obiective propuse:  

➢ necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a 

educaţiei obligatorii 

➢ participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice din școala, într-o serie cât mai 

variată de activităţi, proiecte şi programe educative 

➢ Conectarea și colaborarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, 

judeţean  si naţional  

 

a. Activităţi:  

➢ implicarea motivațional și conștient a tuturor   elevilor  şcolii în activități, proiecte și 

programe educative şi pe cât posibil, a  tuturor partenerilor  implicaţi în educaţie 

(Familia, Poliţia, Cabinetul psihologic, biblioteca, factori economici, Biserica etc.) 

➢ elaborarea si desfăşurarea a cât mai multe proiecte de tip judeţean, intejudetean , national 

cât si international ( proiecte Erasmus) la nivelul scolii 

➢ încheierea de parteneriate educationale cu diferite instituţii 

 



             

b. Rezultate: 

➢ conectarea și colaborarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, 

judeţean , naţional si international 

➢ implicarea și atragerea unui numar cat mai mare de elevi în activitățile școlii; 

➢ cresterea calitatii actiunilor educative din școala 

 

 

c. Puncte tari: 

➢ diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

➢ multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare  in vederea afirmarii personalitatii 

scolii in plan comunitar; 

➢ personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative; 

 

d. Puncte slabe: 

➢ slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

anturajul și preocuparile copiilor lor  

➢ lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative 

extracurriculare și extrașcolare  

➢ neimplicarea în proiecte educaţionale a tuturor cadrelor didactice 

 

 

e. Măsuri remediale și de dezvoltare aplicate: 

➢ realizarea unor  parteneriate cu diferite institutii, în interes reciproc ;  

➢ iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect; 

➢ amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de 

cooperare internaţională; 

 

f. Propuneri pentru îmbunătățirea activității: 

➢ deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii; 



             

➢ împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale 

care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i.  

 

 

II.  Activitatea diriginților 

      Comisia metodică a diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul semestrului I, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

educative ivite ulterior. Pe parcursul anului scolar 2018 – 2019, in cadrul Comisiei metodice a 

dirigintilor au fost derulate urmatoarele activitati metodice: 

➢ La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele 

dezbătute au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile eleviilor. 

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, 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-au desfasurat sedintele cu parintii , pe clase, dupa un program afisat, în care s-au  

prelucrat regulamentele scolare (cel general si cel de ordine interioara)   

➢ Instruirea prof. diriginti cu privire la organizarea activitătilor educative școlare și 

extrașcolare, întocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor și a 

altor documente necesare dirigintelui. 

➢ Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient. 

➢ S-au semnat contractele de parteneriat cu parintii si diferite institutii. 

➢ S-au desfasurat lectii demonstrative:  în luna octombrie Prof. Turcu-Decu Daniela , clasa a 

X-a B- Utilizarea Internetului;  în luna decembrie Prof. Buzoianu Manuela, clasa a IX-a C 

, “Echilibrul dintre om si natura”; în luna martie Prof. Mihalcea Andreea, clasa a IX-a E 

“Mituri referitoare la cariera”; în luna aprilie Prof. Radu Ionel, clasa a X-a D “Relatia dintre 

respectful de sine si emotii”  

➢ Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea 

la grade didactice şi cursuri de perfecţionare 



             

III. Activităti educative şcolare şi extraşcolare 

LUNA ACTIVITĂŢILE 

ŞCOLARE  ŞI EXTRAŞCOLARE 

PROPUSE 

 

RESPONSABIL ECHIPA DE 

LUCRU 

SEPTEMBRIE  SEMESTRUL I 

 

➢ ACTUALIZAREA  

AVIZIERELOR  DIN 

CURTEA SCOLII 

 

 

➢ ZIUA  EUROPEANA A 

LIMBILOR MODERNE  

 

 

 

➢ SE VOR RESPECTA 

ACTIVITATILE 

PREVAZUTE IN 

PROIECTUL”CENTENARUL 

GENERATIILOR” 

 

  

 

 

 Consilier 

educativ 

 

 

 

Echipa de proiect  

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect 

 

 

Radu Ionel  

 Miler Cornelia 

Cimpoiasu 

Rodica 

 

 

Florea Felicia, 

Radu Geanina, 

Pancescu Mirela, 

Radu Ionel 

75 de elevi 

implicati 

 

 

Echipa de proiect 

 
OCTOMBRIE ➢ ZIUA  PRODUSELOR 

AGROALIMENTARE 

ROMANESTI 

 

 

➢ ZIUA MONDIALA  A  

ALIMENTATIEI 

 

 

 

 

➢ DERULAREA 

FESTIVALULUI -

”CENTENARUL 

GENERATIILOR “ 

 

 

➢ HALLOWEEN  

Duna Magdalena 

 

 

 

 

Duna Magdalena 

 

 

 

 

 

 

Echipa de Proiect 

 

 

 

 

 

Consilier educativ 

Catedra Industrie 

alimentara 

Turism si 

alimentatie 

 

Catedra Industrie 

alimentara 

Turism si 

alimentatie 

 

 

Toate cadrele 

didactice 

 

 

 

Catedra de limbi 

moderne 

Presedintele 

consiliului scolar 

al elevilor 

 



             

NOIEMBRIE   

➢ BALUL BOBOCILOR 

 

     

 

➢ SAPTAMANA EDUCATIEI 

GLOBALE 

“LUMEA SE 

SCHIMBA!NOI?” 

 

 

➢ 1 DECEMBRIE 1918- ZIUA 

NATIONALA A ROMANIEI 

 

 

CONSILIER        

EDUCATIV 

 

 

Catedra Socio 

Umane 

   

 

 

 

Miler Cornelia 

 

 

 

 

 

Dirigintii claselor 

a IX-a si a XII-a 

 

 

Tihan Steluta 

clasa a IX-a B 

 

 

 

 

Catedra-Istorie 

 

DECEMBRIE ➢ STOP VIOLENTEI 

 

 

 

 

 

➢ COMBATEREA 

DISCRIMINARII IN SCOLI 

 

 

 

 

➢ SERBAREA DE CRACIUN 

 

 

 

 

CONSILIER 

EDUCATIV 

 

COMISIA 

ANTIVIOLENTA 

COMISIA 

PENTRU  

COMBATEREA 

DISCRIMINARII 

 

 

 

 

CONSILIER 

EDUCATIV 

 

Comisia 

antiviolenta 

 

 

COMISIA 

PENTRU  

COMBATEREA 

DISCRIMINARII 

 

 

 

 

 

Toate ariile 

curriculare 

 

IANUARIE ➢ 15 IANUARIE- ZIUA 

POETULUI MIHAI 

EMINESCU 

 

 

➢ 24 IANUARIE-UNIREA 

PRINCIPATELOR 

ROMANE 

 

 

Necoara Adina 

 

 

    

 

Miler Cornelia 

 

 

Catedra- Romana 

 

 

 

 

Catedra Istorie  

 

FEBRUARIE ➢ DRAGOBETELE SARUTA 

FETELE 

CONSILIER 

EDUCATIV 

Catedra- Romana 

 



             

 Catedra-Limbi 

Moderne  

 
MARTIE ➢ “DE MARTISOR…” 

 

 

➢ ZIUA FRANCOFONIEI 

 

 

➢ TIPURI DE 

COMPORTAMENTE ÎN 

CONTEXTE RUTIERE 

 

CONSILIER 

EDUCATIV 

 

Echipa de proiect  

 

 

 

Comisia pentru 

educatie rutiera 

 

Catdedra lb 

romana si lb 

moderne 

 

Pancescu Mirela  

Radu Geanina 

Necula Silvia  

 

Comisia pentru 

educatie rutiera 
APRILIE ➢ SCOALA ALTFEL 

 

 

 

➢ PROIECTUL: “ TRADITII  

SI  OBICEIURI IN 

ROMÂNIA, FRANTA  SI 

ANGLIA” 

(PROIECT REALIZAT IN 

COLABORARE CU SCOLILE 

GENERALE 

 

 

 

➢ PROIECTUL: VIITORUL SE 

SCRIE FRANGLAIS 

    PROIECT REALIZAT IN 

COLABORARE CU SCOLILE 

GENERALE 

       

 

➢ PROIECTUL ”SAPTAMANA 

MESERIILOR” 

 

 

➢ VIZITA LA INSTITUTUL DE 

CERCETARI ALIMENTARE  

CONSILIER 

EDUCATIV 

 

 

Echipa de Proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Echipa de Proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de Proiect 

 

 

 

Echipa de Proiect 

Toate ariile 

curriculare 

 

 

Buzoianu 

Manuela 

Necula Silvia 

Turcoianu 

Teodora 

Florea Felicia 

Ilie Teodora 

 

 

Florea Felicia 

Radu Geanina 

Radu Ionel  

Pancescu Mirela  

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de Proiect 

 

 

Stanciu Monica 

Mihaila 

Florentina 

 



             

MAI ➢ CONCURSUL DE 

MATEMATICA  TEHNO-

MAT  

 

 

➢ ZIUA EUROPEI 

 

 

 

➢ ACTIVITATI DEDICATE 

ZILELEOR SCOLII 

Echipa de Proiect 

 

 

 

 

Miler Cornelia 

 

 

 

Echipa de proiect 

 

Mihalcea 

Andreea 

Andronic Oana 

Domniteanu 

Daniela  

 

Miler Cornelia 

 

 

 

Toate ariile 

curriculare 

 
IUNIE ➢ BALUL ABSOLVENTILOR 

 

 

➢ LA SFARSIT DE AN 

SCOLAR 

Echipa de proiect Dirigintii claselor 

a XII-a  

 

 

Toate cadrele 

didactice 

 

IV. Rezultate şcolare   

La examenul de Bacalaureat scoala noastra a avut un procent de promovabilitate de  24,24% Iar in 

ceea ce priveste examenele de certificare a competentelor profesionale toti elevii care au promovat 

un ciclu de invatamant au sustinut si au  promovat acest examen. 

Elevii Liceului Tehnologic “Edmond Nicolau” au obtinut premii la concursurile care s-au 

desfasurat pe parcurcul intregului an scolar si la care au fost indrumati de profesorii liceului. 

D-na prof. Păncescu Mirela a obţinut următoarele rezultate la concursuri:  

1. Concurs national:” Pourquoi pas le francais”- Mentiune, Buzoianu Vanesa , clasa a 9 

a A si diploma de participare-Dobre Andra ,  clasa a 9 a A; 

2. Concurs judetean ”Plurilingvism si inteculturalitate europeana”: -premiu special 

:Adam Andreea, clasa a 9 a A; Premiul II- Chelariu Gabriela, clasa a 9 a A- sectiunea 

creatie literara in limba franceza -etapa judeteana; Premiul II- Chelariu Gabriela, clasa 

a 9 a A- sectiunea creatie literara in limba franceza -etapa regional. 

D- l prof. Radu Ionel a obţinut următoarele rezultate la concursuri: 

 Concursul interjudețean de cunoștințe lingvistice și creativitate în limba engleză 

„BECREATIVE, HAVE FUN, FEEL FREE!“, Menţiune, Dobre Andra,  clasa a 9 a A, 

sectiunea Essay ; -premiu special, Talpes Andreea, clasa a XII-a A pentru originalitate si 

imaginatie; 



             

 D-na prof. Mihalcea Andreea a obţinut următoarele rezultate la concursuri: 

1. Concursul Interjudetean Multidisciplinar “Mozaic Stiintific”: Premiul I Dobre Andra, 

clasa a 9 a A; Premiul II Chelariu Gabriela, clasa a 9 a A; Premiul III Pană Florin, Drăgan 

Valentin clasa  a X-a B, Radu Andreea, clasa a XI-a A , Mentiuni:  Sîrbu Ionela, clasa a 

IX-a B, Tănase Mihaela clasa aXI-a A, Giuvelic Maria , clasa a XI-a A,  

 

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

În anul şcolar 2018-2019 s-au desfăşurat următoarele proiecte 

➢ „The mysteries lies in QRs –coding and decoding in education” –proiect Earsmu Plus, 

in parteneriat cu Turcia, Polonia si Macedonia, Prof Coordonator Turcoianu Teodora. 

Echipa de proiect la nivelul scolii: Radu Geanina, Florea Felicia, Duna Magda, Ciocla 

Mihai, Necoara Adina  

➢ Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – 

ROSE), proiect implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de 

Management al Proiectelor cu Finanțare Externă. 

➢ „Evoluţia poporului român şi unitatea limbii în peste 100 de ani”-proiect judetean, in 

parteneriat cu Colegiul National „Nicolae Balcescu”. Grupul tinta al proiectului il 

reprezinta elevii de clasa a VIII-a din scolile gimnaziale „Mihai Viteazul”, „Nedelcu 

Chercea”, Baldovinesti, Vadeni, Chiscani, Tichilesti si Gropeni. 

➢ Festivalul Naţional  “Centenarul Generaţiilor” – in parteneriat cu Directia Judeţeană de 

Tineret si Sport, festival de promovare a traditiilor şi obiceiurilor stăvechi 

 

➢ Proiectul Interjudeţean  “Tradiţii şi Obiceiuri în România, Franţa şi Anglia”, proiect în 

parteneriat cu şcolile generale, profesori coordonatori: Ilie Teodora, Buzoianu Manuela, 

Florea Felicia, Necula Silvia, Turcoianu Teodora 

➢ Concursul Interjudeţean de Matematică si Informatică „TEHNOMAT”, profesori 

coordonatori: Mihalcea Andreea, Andronic Oana, Domniteanu Daniela  

➢ Proiectul Judeţean “Viitorul se scrie Franglais”, proiect în parteneriat cu şcolile generale, 

profesori coordonatori  Radu Geanina, Radu Ionel, Pancescu Mirela, Florea Felicia 

➢ Proiectul Judeţean “Alternativele timpului liber”, profesori coordonatori Florea Felicia, 

Ene Magdalena 



             

➢ Proiectul Judeţean “Săptămâna Meseriilor”, proiect în parteneriat cu şcolile generale, 

profesori coordonatori Dună Magda, Muşat Gabriela, Băbeanu Nicoleta, Topor Antoneta, 

Vasiliu Laura, Toma Mihaela,  

Programul Național „Școala Altfel” 

        În cadrul „Săptămânii altfel”, s-au derulat multe activități (cultural– artistice, practic – 

gospodăreşti, caritate, ecologizare, turistice, sportive, muzicale, religioase etc) în care au 

fost implicate toate  cadrele didactice și toți elevii şcolii. Activităţile desfăşurate au fost în 

acord cu nevoile exprimate de beneficiari – elevi, părinţi, comunitate. S-au efectuat excursii 

pe traseele Brăila-Galaţi, Brăila – Constanţa, Brăila- Tulcea. 

 

ACTIVITATEA DE FORMARE ȘI PERFECTIONARE 

      Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2018 – 2019 în cadrul  

Liceului Tehnologic „Edmond Nicolau”, Brăila s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului 

managerial aprobat. 

Planul managerial pentru anul şcolar 2018-2019 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. 

 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         

-   Gradul I Sesiunea 2020  -    prof. Buzoianu Manuela  

                                            -     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  

2018-2019 

Titlul activitatii 
Perioada / 

data 

Tipul manifestării 

Obiective 

Comisia 

metodica 

Public ţintă 

Raspunde / 

Resp. 

Comisie / 

cadru did. 

propunator 

CENTENARUL 

GENERAȚIILOR 

26 Octombrie 

2018 

SIMPOZION  ELEVII SI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 



             

CONSILIER 

EDUCATIV 

BALUL  

BOBOCILOR 

Noiembrie 

2018 

ACTIVITATE LA 

NIVELUL SCOLII 

ELEVII SI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

SERBAREA DE 

CRACIUN 

Decembrie 

2018 

ACTIVITATE LA 

NIVELUL SCOLII 

ELEVII SI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

MARTISOR-

SIMBOL AL 

PRIMAVERII 

 

Martie 2019 ACTIVITATE LA 

NIVELUL SCOLII 

ELEVII SI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

SAPTAMANA 

MESERIILOR 

 

Aprilie 2019 ACTIVITATE LA 

NIVELUL SCOLII 

ELEVII SI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

TRADIȚII ȘI 

OBICEIURI ÎN 

ROMÂNIA, 

FRANȚA ȘI 

ANGLIA 

Aprilie 2019 PROIECT 

INTERJUDEȚEAN 

ELEVII SI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

ECHIPA DE 

PROIECT 

ZILELE SCOLII Mai 2019 ACTIVITATE LA 

NIVELUL SCOLII 

ELEVII SI 

PROFESORII 

DIRECTOR, 

DIR.ADJ. 

CONSILIER 

EDUCATIV 

 

 

 

 



             

Publicaţii care au avut ca autori cadre didactice din şcoală 

Denumire publicaţie Nume autor unic / colectiv Anul apariţiei 

CENTENARUL GENERAȚIILOR Liceul Tehnologic 

„Edmond Nicolau” 

2018 

 În concluzie,  întreaga activitate a personalului școlii în anul scolar 2018-2019,  a fost 

orientată spre:  

             -îmbunătatirea managementului școlar  

             -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 

OPORTUNITATI 

- oferta  CCD și a altor furnizori de formare; 

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

 AMENINTARI 

- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare.   
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