LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
“IOLANDA BALAȘ SOTER” BUZAU

RAPORT DE ACTIVITATE
AN SCOLAR 2015- 2016
SEMESTRUL I

LIMBA ROMANA
A. Componenţa comisiei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dinu Mioara Issabel, gr. did. I, 2008
Burlacu Nicoleta Dana, gr. did. II, 2011
Ghiţă Angelica, gr. did. I, 2006
Olteanu Cristina Elena, gr. did.I , 2013
Grosaru Cristina Maria, gr. did. I, 2012
Mihalache Nicoleta, gr. did. definitiv, 2003
Dobrinescu Marioara, gr.did. II,
Albu Mirela , gr. did. I, 2013

B. Încadrare 2015-2016
1. 5 B 5/-/-, 9 G 3/1/-, 10 F 3/-/-, 12 C 3/-/-, 12 D 3/-/-, 12 E 3/-/1 = 20/1/1 ore - 22 ore
lb. latină : 9F -/1/-, 9G -/1/-, 10 G -/1/-, 11 F -/2/-, 12 F-/1/- = -/6/- - 6 ore (lb.latină)
TOTAL : 22 ore lb.română + 6 ore lb.latină = 28 ore
2. 7B 4/-/-, 10A 3/-/-, 11 A 3/-/-, 11 B 3/-/1 , 11 C 3/-/-, 11 F 3/1/ 1 = 19/1/2ore - 22 ore
3. 6B 4/-/, 8 A 4/-/-, 9 C3/-/-, 9E 3/1/-, 10 E 3/-/- = 17/1/- ore - 18 ore
lb. latină: 8A 1/-/- = 1 oră
TOTAL: 18 ore lb.română + 1 oră lb.latină = 19 ore
4. 9A 3/-/-, 9F 3/1/1, 10 B 3/-/-, 11 G 3/-/1, 12 B 3/-/-, 11 F -/1/- L.U. = 15/2/2 ore - 19 ore
5. 5 A 5/-/-, 6 A 4/-/-, 10 G 3/1/-, 11 E 3/-/1, 12 G 3/-/2 = 18/1/3ore - 22 ore
6. 7A 4/-/-, 8 B 4/-/-, 9 B 3/-/1, 12 A 3/-/-, 12 F 3/1/1 = 17/1/1 ore - 19 ore
lb.latină: 8 B 1/-/- = 1 oră
TOTAL: 19 ore lb.română + 1 oră lb.latină = 20 ore
7. 9 D 3/-/-, 10 C 3/-/-, 11 D 3/-/- = 9/-/- ore - 9 ore
8. 10 D 3/-/-, 12 F -/1/- L.U. = 3/1/- ore - 4 ore
C. Responsabilităţi
1.
-

DINU MIOARA ISSABEL
Profesor titular gradul I, specializarea Limba şi literatura română – Limba latină;
Membru în Consiliul de Administrație al Liceului cu Program Sportiv Iolanda Balaş-Sötér, Buzău;
Membru în Comisia de Perfecționare şi Formare Continuă pentru anul 2015-2016;
Membru-responsabil Subcomisie cls. a XII-a în Comisia Diriginților, pentru anul şcolar 2015-2016;
Membru în Comisia pentru Implementarea Controlului Managerial Intern, pentru anul şcolar 20152016;
Membru-responsabil Subcomisie cls. a XII-a, în Comisia pentru Coordonarea Consiliului Elevilor,
pentru anul şcolar 2015-2016;
Membru în Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare;
Membru în Comisia Metodică a profesorilor de limba şi literatura română din Liceul cu Program
Sportiv „Iolanda Balaş Soter” Buzău;
Diriginte, clasa a XII –a C.

2.

-

BURLACU NICOLETA DANA

- Profesor titular gradul II, specializarea Limba şi literatura română – limba engleză;
Membru în Comisia Metodică a profesorilor de limba şi literatura română din Liceul cu Program
Sportiv „Iolanda Balaş Soter” Buzău;
Membru în Comisia care se ocupă de organizarea serviciului pe şcoală;
Responsabil Comisia de Perfecţionare şi Formare Continuă pentru anul şcolar 2015 – 2016;
Responsabil Comisia pentru Revista liceului;
Diriginte, clasa a XI- a F.
3.

GHIŢĂ ANGELICA

- Profesor titular gradul I, specializarea Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română;
- Responsabil Comisia Metodică a profesorilor de limba şi literatura română din Liceul cu
Program
Sportiv “Iolanda Balaş Soter” Buzău
- Membru în Comisia pentru revista liceului;
- Responsabil Comisia de mobilitate;
- Membru în Comisia Internă de Evaluare continuă (pentru învăţământ special şi integrat);
- Membru în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
- Membru în Comisia de Curriculum;
- Secretar Consiliul de Administraţie al Liceului cu Program Sportiv “Iolanda Balaş Soter”
Buzău”;
- Membru în Comisia pentru promovarea imaginii şcolii;
- Membru în Comisia penru organizarea examenelor;
- Membru în Comisia pentru mentorat
- Diriginte, clasa a VI – a B.
4.
-

OLTEANU CRISTINA – ELENA

Profesor titular gradul I, specializarea Limba şi literatura română –Limba engleză;
Membru în Comisia Metodică a profesorilor de limba şi literatura română din Liceul cu Program
Sportiv „Iolanda Balaş Soter” Buzău;
Membru în Comisia pentru spectacole;
Membru în Comisia pentru situaţii de urgenţă;
Responsabil Comisia pentru Atelier de lectură;
Membru în Comisia pentru programe şi proiecte educative;
Diriginte clasa a X – a B.
5. GROSARU CRISTINA – MARIA
- Profesor titular gradul I, specializarea Limba şi literatura română – Limba engleză;
- Membru în Comisia metodică a profesorilor de limba şi literatura română din Liceul cu Program
Sportiv “Iolanda Balaş Soter” Buzău;
- Coordonator CEAC
- Membru în Comisia pentru Control Managerial Intern;
- Membru – responsabil Subcomisie cls. a X-a în Comisia Diriginţilor, pentru anul şcolar
2015 – 2016;
- Membru în Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar;
- Diriginte clasa a X – a G.

6. MIHALACHE NICOLETA
- Profesor titular gradul definitiv, specializarea Limba şi literatura română – Limba engleză;
- Membru în Comisia metodică a profesorilor de limba şi literatura română din Liceul cu Program
Sportiv “Iolanda Balaş Soter” Buzău;
- Membru în Comisia pentru Atelier de lectură;
- Membru – responsabil Subcomisie cls. V-VIII în Comisia Diriginţilor;
- Membru în Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea
interculturalităţii;
- Diriginte clasa a VII – a A.
7. DOBRINESCU MARIOARA
- Profesor titular gradul II, specializarea Limba şi literatura română – Limba franceză;
- Membru în Comisia metodică a profesorilor de limba şi literatura română din Liceul cu Program
Sportiv “Iolanda Balaş Soter” Buzău.
8. ALBU MIRELA
- Profesor detaşat gradul I, specializarea Limba şi literatura română – Limba franceză;
- Membru în Comisia metodică a profesorilor de limba şi literatura română din Liceul cu Program
Sportiv “Iolanda Balaş Soter” Buzău.
D. Cursuri de perfecţionare
1. - AEL(SIVECO), 2004
- Metode active de învăţare, 2005
- Consiliere şi orientare, 2006
- Proiectul HIV/SIDA, 2007
- Proiectul national “Sunt VIP”, 2007
- Cursuri AEL: Initiere IT, 13 credite, 2007
Utilizare AEL, 12 credite, 2008
-Competente-cheie TIC in curriculum scolar – disciplina limba si literatura romana, 2012

-

2. - Consiliere si orientare
- Cursuri AEL, 2005
- Curs De Ce E, 15 credite, 2008
-Competente-cheie TIC in curriculum scolar – disciplina limba si literatura romana, 2012
3. - AEL(SIVECO), 2004
- Consiliere si orientare, 2006
- Proiectul HIV/SIDA, 2007
- Proiectul national “Sunt VIP” 2007
- Cursuri AEL: Initiere IT, 13 credite, 2007
Utilizare AEL, 12 credite, 2008
Curs De Ce E, 15 credite, 2008
Proiectul “Igiena acasa si la scoala”, initiat de Domestos, 2011
Cursul “Educatie pentru sanatate/Decidenti”, 10 credite, 2011
Seminarul “Dezvoltarea strategiei anticoruptie in educatie”, 2012
Competente-cheie TIC in curriculum scolar – disciplina limba si literatura romana, 2012
Seminarul “Competiţia de grup vs. Competiţia cu sine ca metode de stimulare a învăţării la elevi”

-

“Cadru de referinţă al curriculum-ului naţional pentru învăţământul preuniversitar . un imperative al
reformei curriculare”, 2013
“Soluţii inovative şi oportunităţi pentru asigurarea accesului participării şi succesului şcolar în
învăţământul obligatoriu – SOS”, 2013
“Stilul de învăţare şi temperamentul şcolarilor – instrumente pentru o educaţie creativă”, 2013
“Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din
judeţele Dâmboviţa şi Buzău”, 2013
4. – Consiliere si orientare, 2006
- Cursuri AEL: Initiere IT, 13credite, 2007
- Doua saptamani de job- shadowing in Anglia, iunie 2010
_Şcoala incluzivă, 30 credite, 2011
-ECDL, 25 credite, 2011,
-Mobilitate individuală Action Methods Improving Motivation and Quality in Learning
Enviroments, Lisabona, Portugalia (10-16 iulie 2011)
- Competente-cheie TIC in curriculum scolar – disciplina limba si literatura romana, 2012
5. - AEL(SIVECO), 2004
- AEL(SIVECO), 2005
- Consiliere si orientare, 2006
- Proiectul HIV/SIDA, 2007
- Cursuri AEL: Initiere IT, 13 credite, 2007
- Master, 120 credite, 2008
- Curs De Ce E, 15credite, 2008
-Curs de formator
-ECDL, 25 credite, 2011
- Competenţe-cheie TIC în curriculum şcolar – disciplina limba şi literatura română, 2012
6. - Consiliere si orientare, 2007
- Proiectul HIV/SIDA, 2007
- Curs De Ce E, 15 credite, 2008
- curs de formare “Educativa – oportunităţi de studiu în străinătate pentru elevi”
7. – curs “Tehnici de accesare a noilor programe cu finanţare europeană”, 2015
- curs “Educaţi aşa!”
- curs formator
- curs “Metodici şi tehnici alternative de evaluare”
8. - Competente-cheie TIC in curriculum scolar – disciplina limba si literatura română, 2012
E. Activităţi la nivelul catedrei
1. Dinu Mioara Issabel
a) septembrie 2015 –participare la Consfătuirea profesorilor de limba şi literatura română;
b) noiembrie 2015 – membru în juriu la Sesiunea Județeană de Referate şi Comunicări Ştiințifice ale
Elevilor Vasile Voiculescu, ediția a XII-a;

c) noiembrie 2015 – participare la Cercul Metodic județean al profesorilor de limba şi literatura
română – liceu,susţinut la Liceul Teoretic Pogoanele;
d)noiembrie 2015 - referat cu tema „Proza cu tematică mistică şi religioasă a lui V.Voiculescu” (sem.
I);
e) ianuarie 2016 – profesor organizator şi evaluator la Olimpiada de limba şi literatura română, faza
locală;
f)ianuarie 2016 - participare la Simpozionul Regional „Şcoala – furnizor de calitate în educaţie”,
ediţia a VI-a, secţiunea „Managementul calităţii – abordare din perspectiva standardelor” cu lucrarea
„Calitate educaţională prin CDŞ”.
2. Burlacu Nicoleta Dana
a) decembrie 2015 - participarea elevilor la OLAV, etapa judeţeană;
3. Ghiţă Angelica
a) septembrie 2015 –participare la Consfătuirea profesorilor de limba şi literatura română;
b) noiembrie 2015 – participare la Cercul Metodic județean al profesorilor de limba şi literatura
română – liceu,susţinut la Liceul Teoretic Pogoanele;
c) decembrie 2015 – referat cu tema „Motivul hanului în opera lui M.Sadoveanu” (sem. I);
d) ianuarie 2016 – profesor organizator şi evaluator la Olimpiada de limba şi literatura română, faza
locală;
e)ianuarie 2016 – participare la Simpozionul Regional „Şcoala – furnizor de calitate în educaţie”,
ediţia a VI-a , secţiunea „Managementul calităţii – abordare din perspectiva standardelor” cu lucrarea
„Managementul calităţii în educaţie. Domenii, criterii, standarde şi mecanisme de asigurare a calităţii
procesului şi sistemului de învăţământ din România”.
4. Olteanu Cristina Elena
a) septembrie 2015 –participare la Consfătuirea profesorilor de limba şi literatura română;
b)noiembrie 2015 – referat cu tema „Avangardismul – Tristan Tzara” (sem. I)
d) Proiect de parteneriat educaţional „Alege drumul corect” , coordonator, împreună cu Liceul
Tehnologic „D.Filipescu” şi Liceul Teoretic „Al. Marghiloman”. În cadrul proiectului a avut loc o
întâlnire în decembrie 2015 la Liceul Marghiloman;
e)ianuarie 2016 – activitate Antidrog;
f)participare simpozion Bucureşti, Liceul German „Goethe”
5. Grosaru Cristina Maria
a) septembrie 2015 – participare la Consfătuirea profesorilor de limba şi literatura română;
b) octombrie 2015 – participare curs european Spania „The Economy for the Common Good”
d) decembrie 2015 - participarea elevilor la OLAV, etapa judeţeană;
e) decembrie 2015 - participare ca profesor evaluator la OLAV, etapa judeţeană;
f) ianuarie 2016 – profesor organizator şi evaluator la Olimpiada de limba şi literatura română, faza
locală;
6. Mihalache Nicoleta
a) septembrie 2015 –participare la Consfătuirea profesorilor de limba şi literatura română;
b) decembrie 2015 - participarea elevilor la OLAV, etapa judeţeană;
c)ianuarie 2016 - activitate cu tema Zilele M.Eminescu, ţinută la cls. a VII -a A (sem. I)
d) ianuarie 2016 – profesor organizator şi evaluator la Olimpiada de limba şi literatura română, faza
locală;

7. Dobrinescu Marioara
a) septembrie 2015 –participare la Consfătuirea profesorilor de limba şi literatura română;
b) noiembrie 2015 – participare la Cercul Metodic județean al profesorilor de limba şi literatura
română – liceu,susţinut la Liceul Teoretic Pogoanele;
8. Albu Mirela
a) septembrie 2015 –participare la Consfătuirea profesorilor de limba şi literatura română;
F. Rezultate cu elevii la evaluările naţionale(BAC, EN) şi concursuri naţionale






G. Analiza SWOT
S –Puncte tari
Buna pregătire profesională a cadrelor didactice;
Existenţa unei oferte educaţionale CDS adaptate cerinţelor elevilor;
Utilizarea unor modele de instruire bazate pe interacţiunea profesor – elev.
W-Puncte slabe
Lipsa materialelor didactice şi a unui cabinet de specialitate;
Orientarea studiului limbii române asupra aspectelor teoretice, în detrimentul formării competenţelor
lingvistice şi communicative;
Lipsa unei mai bune colaborări cu biblioteca liceului.
O –Oportunităţi
Existenţa unei oferte variate de lecţii în AEL;
Participarea la programe de perfecţionare;
Participarea la proiecte educaţionale, cu implicarea câtor mai mulţi elevi;
Posibilitatea afirmării elevilor în cadrul unor activităţi / concursuri ale profilului respectiv.




T – Ameninţări
Încărcarea programului profesorilor de limba si literatura română;
Programele supraîncărcate diminuează alocarea de timp pentru proiecte si parteneriate .








OBIECTIVE
I.PERFECŢIONAREA
METODICĂ ŞI
ŞTIINŢIFICĂ A
PROFESORILOR DE
LIMBA ŞI
LITERATURA
ROMÂNĂ

PLANUL ANUAL AL ACTIVITĂŢILOR COMISIEI
METODICE A PROFESORILOR DE LIMBA SI
LITERATURA ROMÂNĂ
SARCINI ŞI MIJLOACE
TERMEN
RESPONSABIL
DE REALIZARE
1.Creşterea receptivităţii
Cadrele didactice
cadrelor didactice faţă de
Permanent
tehnologia didactică
modernă şi aplicarea
acesteia, ţinând cont de
componenţa fiecărui
colectiv;
2.Folosirea metodelor activCadrele didactice
participative: brainstorming,
conversaţia, turul galeriei,
Pemanent
metoda cubului, itemii

obiectivi-subiectivi,
ciorchinele etc.;
3.Stimularea studiului
individual al profesorilor de
limba şi literatura română şi
sprijinirea celor înscrişi la
grade didactice sau cursuri
de perfecţionare;
4.Participarea la acţiunile
altor colective de catedră, la
consiliile profesorale, la
acţiunile organizate de I.Ş.J.
Buzau;
5.Abordarea problemelor
legate de programele
şcolare, întocmirea corectă a
planificărilor anuale şi
semestriale, urmărind
cerinţele programei de limba
şi literatura română.
1.Pregătirea cu
responsabilitate a fiecărei
lecţii;
II.RIDICAREA
2.Organizarea deconsultaţii
CONTINUĂ A
cu elevii care întâmpină
NIVELULUI DE
greutăţi la învăţătură,
CUNOŞTINŢE AL
precum şi cu elevii claselor
ELEVILOR
terminale, dar şi cu elevii
participanţi la Olimpiadele
şcolare;
III.IMBUNĂTĂŢIREA 3.Aplicarea testelor iniţiale,
FORMELOR ŞI
interpretarea rezultatelor
METODELOR DE
deţinute si planificarea altor
EVALUARE A
teste de progres;
RANDAMENTULUI
4.Realizarea simulărilor
ŞCOLAR
evaluărilor naţionale şi
bacalaureat;
5.Î mbogăţirea bibliotecii
şcolii cu cărţi de
specialitate;
6.Notarea ritmică a elevilor.
1.Teste aplicative claselor
incepătoare;
2.Teste la sfârşitul fiecărei
secvenţe de capitol –
evaluare continuă formativă;
3.Probe scrise la sfârşitul
fiecărui capitol sau la
sfârşitul semestrelor –
evaluare cumulative sumativă;

Cadrele didactice
Permanent
Semestrial

Permanent

Cadrele didactice

Permanent
Octombrie

Cadrele didactice

Februarie
Martie
Cadrele didactice
Zilnic
Octombrie
Cadrele didactice
Semestrial

Permanent

Permanent

Cadrele didactice

4.Elaborarea instrumentelor
de evaluare în funcţie de
scop şi de particularităţile
individuale/grup;
5.Utilizarea metodelor
specifice gândirii critice.
RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A PROFESORILOR DE LIMBA SI
LITERATURA ROMÂNĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016, SEM. I

Membrii comisiei metodice s-au întrunit lunar pe primul semestru al anului şcolar 2015 –
2016. Activitatea propriu – zisă a catedrei de limba şi literatura română a Liceului cu Program
Sportiv “Iolanda Balaş Soter” Buzău a debutat cu stabilirea Planului Managerial şi a Planului de
activităţi pentru anul şcolar 2015 – 2016.
În luna septembrie au fost discutate rezultatele obţinute de elevii Liceului cu Program Sportiv
“Iolanda Balaş Soter” Buzău la examenele de Evaluare Naţională şi BAC 2015. De asemenea, au
fost discutate programele de EN şi BAC 2016.
La cls. a VIII-a procentul de promovabilitate a fost 76,74. Pentru creşterea acestui procent
catedra de limba şi literatura română a propus un plan de măsuri remediale pentru actualele clase a
VIII-a.
La cls. a XII-a procentul de promovabilitate a fost de 60,21 după cele două sesiuni.
În luna octombrie au fost analizate rezultatele testelor predictive la cls. a V-a si a IX-a. La cls. a
V-a procentul de promovabilitate a fost de 85,29 , iar la cls. a IX-a de 55, 34.
În luna noiembrie dna prof. Olteanu Cristina Elena a susţinut referatul cu tema “Avangardismul
– Tristan Tzara”. Tot în luna noiembrie, în cadrul “Zilele V.Voiculescu” dna prof.Dinu Mioara
Issabel a prezentat referatul cu tema “Proza cu tematică mistică şi religioasă a lui V.Voiculescu”.
În luna decembrie dna prof. Ghiţă Angelica a prezentat referatul cu tema “Motivul hanului în
opera lui M.Sadoveanu”.
În luna ianuarie dna prof. Mihalache Nicoleta a organizat activitatea “Zilele M.Eminescu”. Tot în
luna ianuarie a fost organizată Olimpiada de limba şi literatura română, faza locală. La olimpiadă au
participat 28 de elevi din clasele V-VIII, pentru etapa următoare calificându-se o elevă.

18.03.2016

responsabil comisie metodică,
prof. GHIŢĂ ANGELICA

LIMBA ENGLEZA
I. Componenta nominala a comisiei metodice:
1. Stoica Raluca, profesor titular, grad didactic I
2. Pascu Aniela, profesor titular, definitivat
3. Mirea Alina, profesor titular, grad didactic II
4. Vrinceanu Catalina, profesor titular, grad didactic II
5. Enacescu Catalina,grad didactic I
II. Incadrarea profesorilor pe anul scolar 2014/2015
Stoica Raluca: 10G 2/1/1;11F 2/1/1;11G 2/-/1;12F 2/1/1;12G 2/-/1.
Pascu Aniela: 3 1/-/-; 5A 2/-/-;5B 2/-/-;7B 2/-/-;9E 2/-/-;9F 2/-/-;9G 2/-/-;10E 2/-/-;11A 2/-/1, 11E
2/-/-, 12E 2/-/-.
Mirea Alina: 0-4 3;7A 2/-/-; 8A 2/-/-; 8B 2/-/-; 10C 1/-/-; 10D 1/-/-; 11C 2/-/1; 12C 2/-/-; 12D2//-.
Vrinceanu Catalina: 0-4 3; 6A 2/-/-; 6B 2/-/-; 9A 1/-/-; 9B 1/-/-; 9C 1/-/-; 9D 2/-/-; 10B 1/-/-; 12A
2/-/-; 12B 2/-/-, 11B -/-/1.
Enacescu Catalina: 10A 1/-/-; 10E 2/-/-; 11B 2/-/-; 11D 2/-/-.
III. Responsabilitati in cadrul catedrei
Prof. Stoica Raluca:
Membru in cadrul Comisiei Metodice de Limbi Straine;
Responsabil al Comisiei pentru actiune comunitara;
Prof. Pascu Aniela:
Responsabil al Comisiei Metodice de Limbi Straine;
Membru in Comisia pentru reducerea absenteismului si
evaluare ritmica;
Membru in Comisia pentu Proiecte si Programe Europene;
Prof. Vrinceanu Catalina: Membru in cadrul Comisiei Metodice de Limbi Straine
Prof. Mirea Alina
:
Membru in cadrul Comisiei Metodice de Limbi Straine
Prof. Enacescu Catalina :
Membru in cadrul Comisiei Metodice de Limbi straine
IV. Cursuri de perfectionare/concursuri/olimpiade: --------------------------V. Planificarea activitatilor desfasurate la limba engleza pe semestrul I
1. Septembrie 2015 - Prezentarea catedrei. Stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru;
-Aplicarea testelor initiale si intocmirea rapoartelor privind rezultatele acestora;
- Participarea la consfatuirile de la inceputul anului scolar.
« Ziua Limbilor Straine »-Activitate sustinuta de profesor Stoica Raluca la Clasa aXIaF
2.Octombrie 2015 “Peace and non-violence for the children of the world”-Prezentari
Powerpoint,postere,fotografii si desene;Clasele a IX a E,F,G
3. Noiembrie 2015
la clasa aIXa A

-“Thanksgiving Day”-Workshop realizat de profesor Vranceanu Catalina

4. Decembrie 2015

-“Enjoy the winter holidays!It’s Christmas time!” Profesor
Enacescu Catalina,Clasa a X a A

5. Ianuarie 2016

-“Teaching English with dolls”Activitate sustinuta de profesor
Mirea Alina la clasele a II a si a III a

ANALIZA SWOT
Puncte tari
-Existenta unor dotari(calculatoare,
lap-top, radio-casetofon);
- Desfasurarea unor programe
“Comenius”(schimburi de
experienta profesori/elevi in
Europa);
- Folosirea unor manuale
alternative si a unor CDuri(abordarea diferentiata a
subiectelor).
Oportunitati
- Deschiderea generala catre
limbi straine;
- Aparitia unui numar sporit de
manuale alternative;
- Sansa elevilor de a calatori in
spatiul Uniunii Europene(asadar
de a practica limba engleza);
- Accesul la Internet(programe,
filme, informatii);
- Participarea elevilor la
concursuri nationale si
internationale de limbi straine.

Puncte slabe
- Numarul mare de elevi din clasa (peste 20
de elevi);
- Numarul mic de lap-topuri(1), de
calculatoare;
- Lipsa unui cabinet fonic de limbi straine,
a unei table interactive;
- Imposibilitatea de a individualiza
examinarea(evaluarea);
- Imposibilitatea multiplicarii materialelor
necesare.
Amenintari
- Internetul folosit abuziv sau numai
pentru jocuri;
- Ideea preconceputa ca limba engleza se
poate invata numai din mass-media;
- Examinarea pe baza de competente
considerata de catre elevi ca ceva
nesemnificativ, o pierdere de timp;
- Numarul scazut de ore pe saptamana din
Planul- Cadru alocat limbilor straine.

LIMBA FRANCEZA
I. Componenta nominala a comisiei metodice:
1.
2.
3.
4.

Mihai Roxana, profesor titular, grad didactic II, obtinut in 2010;
Ene Viorica, profesor titular, grad didactic II, obtinut in 1997;
Alexandru Nicoleta, profesor titular, definitivat, obtinut in 2006;
Dumitru Elisabeta, profesor titular, grad didactic II
II. Incadrarea profesorilor pe anul scolar 2015/2016

1. Mihai Roxana:9A 2/-/-;9B 2/-/-;9C 2/-/-;9E 2/-/-;10E 2/-/-;12A 2/-/-;12B 2/-/-;12D 2/-/-;12F 2/1/2. Ene Viorica:6A 1/-/-;7A 1/-/-;7B 1/-/-;8A 1/-/-;9F2/1/-;10D 2/-/-;10G 2/-/-;11B 2/-/-;11F 2/1/-;12E
2/-/1
3. Alexandru Nicoleta:5A 1/-/-;5B 1/-/-;8B 1/-/-;9G 2/1/-;10F2/-/-;11D 2/-/-;11E 2/-/-;11G2/1/-;12C 2//-;12G 2/1/-;
4. Dumitru I.Elisabeta :6B 1/-/-;9D 1/-/-;10A 2/-/-;10B 2/-/-;10C 2/-/-;11A 2/-/-;11C 2/-/III. Responsabilitati :
Mihai Roxana -membru activ al comisiei, consiliaza membrii catedrei pe
probleme metodologice ;
-membru in cadrul Comisiei de mobilitate ;
-membru in cadrul Comisiei de calitate ;
-membru in cadrul Comisiei de Curriculum ;
-membru in cadrul Comisiei pentru elaborarea schemelor orare ;
-membru in cadrul Comisiei pentru aplicarea codului deontologic
profesorului
Ene Viorica -membru activ al Comisiei Metodice de Limbi Straine, se ocupa de
activitati ce au ca tema cultura si civilizatia francofona.
Alexandru Nicoleta - membru activ al Comisiei Metodice de Limbi Straine,
coordoneaza si indruma activitatea catedrei, informeaza
catedrei in legatura cu ultimele aparitii in literatura
de specialitate ;
-membru in cadrul Comisiei pentru prevenirea si stingere a
incendiilor
Dumitru Elisabeta - membru activ al Comisiei Metodice de Limbi Straine.

al

membrii

IV. Planificarea activitatilor desfasurate pe semestrul I
1. Septembrie 2015 Stabilirea catedrelor,discutii pe marginea programelor,manualelor si a
planificarilor
Adoptarea planului de activitati pentru anul scolar 2015-2016.Masuri organizatorice.
‘La journee Europeene des Langues-Activitate sustinuta de prof.Mihai Roxana la clasa
a XII aF
2. Octombrie 2015 Testarea initiala la clasa a IX a.Analiza rezultatelor la testarea initiala
‘L’enseignement de la langue seconde’ –referat –prof.Alexandru Nicoleta
3. Noiembrie 2015 ‘L’emploi du jeu en classe de francais’Lectie demonstrativa sustinuta de
prof. Ene Viorica la clasa a IX a F
4. Decembrie 2015 ‘Cantiques de Noel ‘-Catedra de limba franceza si elevii

5. Ianuarie 2016
Nicoleta

‘Chansons en classe de francais –mode d’emploi’-referat prof.Alexandru

Analiza Swot
Puncte tari

Puncte slabe

- Unii elevi au inclinatie spre limba franceza
si sunt deschisi tuturor propunerilor de a-si
imbogati nivelul de cunoastere a acestei
limbi straine;
- Elevilor le plac metodele moderne de
invatare a limbii franceze;
- Elevilor sunt atrasi de prezentarile Power
Point si materialele video care prezinta
informatii despre cultura si civilizatia
franceza.

- Numarul relativ mic de elevi care se implica in
insusirea acestei limbi straine;
- Foarte multi elevi citesc greu si pronunta gresit
cuvintele;
- Putini elevi reusesc sa-si procure materialele
necesare(manuale, fotocopii) situatie care are ca
efect lipsa concentrarii acestora la ore;
- Lipsa unui laborator fonic necesar crearii
mediului propice invatarii limbilor straine.

Oportunitati

Amenintari

- Constientizarea necesitatii cunoasterii unei
- Lipsa de motivatie din randul elevilor;
limbi straine in obtinerea viitoarei meserii;
- Absenteismul;
- Participarea elevilor la concursuri de limbi
- Numarul scazut de ore pe saptamana alocat
straine;
acestei discipline;
- Organizarea examenului DELF in judet,
-Examinarea pe baza de competente careia elevii nu
posibilitatea obtinerii acestei diplome de
ii dau prea mare importanta.
limba franceza recunoscuta in intreg spatiul
European;
- Accesul la reteaua Internet care ajuta elevii
in insusirea limbilor straine.

MATEMATICA SI INFORMATICA
I.COMPONENTA CATEDREI SI RESPONSABILITATI
MATEMATICA :
1.) STRUTU GHEORGHE - prof. gr.I
- responsabilul comisiei metodice a profesorilor de matematica si informatica;
- membru in comisia pentru curriculum ;
- membru in comisia pentru actiune comunitara;
- membru in comisia de mobilitate.
- diriginte al clasei a X-a E – cu sp.stiinte ale naturii
- membru in comisiile de organizare a examenelor/simularilor pentru examenele nationale (
Bacalaureat si Evaluare Nationala la clasa a VI-a si a VIII-a) .
2.) STRUTU LIGIA -prof.gr.I
- informeaza membrii comisiei cu privire la concursurile scolare de specialitate ;
- director adjunct.
3.) CORBU VIOLETA-prof.gr.I
- responsabilul Comisia pentru proiecte europene;
-diriginte al clasei a X-a F , cu specializarea- stiinte ale naturii;
- responsabilul comisiei de orar a liceului ;
- coordonator proiect Erasmus+ (KA1)
4.) ISPAS STEFANA- MIRELA-prof.gr.I
- informeaza membrii comisiei despre lectiile AEL ;
- diriginte al clasei a V-a B ;
- coordonator programe si proiecte educative .
- responsabil: - comisia pentru coordonarea Consiliului elevilor;
- membru : - comisia de calitate;
- comisia pentru organizarea examenelor
- comisia pentru implementatea controlului managerial intern;
5.) BUMBARA ION –prof. gr.I
- membru in comisia pentru realizarea schemelor orare;
INFORMATICA :
1.) STANCIU MIRELA CARMEN-prof.gr.I
Responsabil -Comisia de gestionare SIIIR.
Membru in comisiile: -“Bani de liceu”,
- “Euro 200”,
- Burse sociale si de merit,
- Comisia pentru actiune comunitara,
-Comisia pentru programe si proiecte educative europene.
Secretar: Comisia de mobilitate
- diriginte al clasei a XI-a E .
2.) STANCIU ROXANA –MIHAELA-prof.gr.I
- responsabilul comisiei de monitorizare a absentelor pe scoala;
- membru al comisiei de intocmire a serviciului pe scoala ;

- membru al comisiei pentru programe si proiecte educative europene ;
- membru al comisiei de inventariere;
- membru al comisiei de perfectionare si formare continua.
- informeaza membrii comisiei cu privire la concursurile scolare de specialitate ;
- diriginte al clasei a X-a A .
II. INCADRAREA PROFESORILOR DIN CADRUL COMISIEI METODICE
MATEMATICA :
1.) STRUTU GHEORGHE :22h/s
8A -4h/s, 10 B 2h/s , 12 E -2/1/2-h/s , 9D– 2 h/s , 12G-2h/s , 10E-2/2/-h/s , 11G-2h/s,12C-1h/s
2.) STRUTU LIGIA : 13 h/s
6B- 4 h/s ,7A-4h/s , 9E-2/2/1 H/S.
3.) CORBU VIOLETA : 19 h/s
5A 4/-/-h/s, 9A 2/-/-h/s, 9C 2/-/-h/s, 9F 2/-/-h/s, 10A 2/-/-h/s, 10F 2/2/1h/s, 11C 1/-/-h/s, 12 B 1/-/h/s.
4.) ISPAS STEFANA -MIRELA : 18 h/s
V B 4/-/- h/s ; VIIB 4/-/- h/s; IX B 2/-/-h/s; IX G 2/-/-h/s; XI A 1/-/-h/s; XI E 2/1/2h/s
5.) BUMBARA ION :18 h/s
VI A 4/-/-h/s; VIII B 4/-/-h/s; X C 2/-/-h/s; X D 2/-/-h/s; X G 2/-/-h/s; XI B 1/-/-h/s; XI D 1/-/h/s;
XII A 1/-/-h/s; XII D 1/-/-h/s.
INFORMATICA :
1.) STANCIU MIRELA CARMEN : 20,25h/s= 17 h TIC+2h INF+0,25h C.T.D.
TIC
Clasa a 5- a A, B 1h
Clasa a 6-a A, B 1h
Clasa a 7- A, B 1h
Clasa a 9-a C,E,F 2h
Clasa a 10-a C,F 1h
Clasa a 11-a E 2h, a 11-a F 1h
Clasa a 12-a E 1h
Informatica
Clasa a 9-a E 1h
Clasa a 10-a F 1h
Studiul Universului – curs transdisciplinar
Clasa a 11-a E 0,25h
2.) STANCIU ROXANA : 20 h/s
8A-1 TIC
8B-1TIC
9 A- 2 TIC
9 B -2 TIC
9 D -2 TIC
9G -2 TIC
10 A -1 TIC
10 B -1 TIC
10 D -1 TIC
10 E -1 TIC+ 1 INF
10 G-1 TIC

11G – 2 TIC
12 G – 1 TIC
12H – 1 TIC
10 A-CONSILIERE
l III. CURSURI DE PERFECTIONARE
Stanciu Roxana : - Curs de perfectionare “Erasmus+” –Budapesta/ Ungaria.
IV. ACTIVITATI LA NIVELUL CATEDREI /scolii











In cadrul comisiei dirigintilor claselor a 11-a ,prof.Stanciu Mirela a sustinut lectia demonstrativa
„Reguli de comunicare civilizata”.
La nivelul catedrei , activitatile s-au desfasurat in concordanta cu graficul realizat, si anume :
in septembrie ,
in cadrul comisiei metodice s-a definitivat incadrarea profesorilor pentru anul scolar 2015-2016 , dl.
prof. Strutu Gheorghe a prezentat analiza activitatilor comisiei metodice din anul scolar 2014-2015, a
rezultatelor obtinute la examenele nationale , la diferite concursuri de matematica ,informatica , a
facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii din anul scolar 2015-2016 , a prezentat programele
scolare in viguare pantru noul an scolar , s-au stabilit sarcinile membrilor comisiei metodice cu
privire la realizarea TESTELOR INITIALE , s-a realizat evaluarea colegiala a membrilor comisiei
in vederea stabilirii calificativelor anuale pentru anul scolar precedent.
in octombrie ,
dl. prof. Strutu Gheorghe a facut prezentarea rezultatelor si a masurilor ameliorative desprinse in
urma corectarii testelor initiale , a realizat graficul orelor de pregatire suplimentara la clasele a 6-a ,
a -8-a si a -12- a , a prezentat colegilor concursurile scolare care vor avea loc in acest an scolar .
Prof.Stanciu Roxana a prezentat referatul ,,Profesorul,factor educativ”, prof.
Stanciu Mirela
a prezentat referatul,,Dimensiunea umana a calitatii invatamantului”
in noiembrie
1 . S-au purtat discutii cu privire la natura subiectelor penrtu lucrarile scrise
semestriale , astfel incat acestea sa fie in concordanta cu programa si dupa modelul subiectelor de la
evaluarile nationale .
2 . De asemenea s-a stabilit ca in semestrul II sa organizam Simulari pentru Bacalaureat si
respectiv , Evaluare Nationala . Responsabili cu organizarea si desfasurarea acestora fiind seful de
catedra si respectiv profesorii care predau la clasele terminale .
3 . D-na prof. Stanciu Roxana a prezentat referatul,,Personalitatea si rolul profesorului
modern”
4 . D-na prof. Stanciu Mirela a prezentat referatul cu tema ,,Comunicarea online a cadrelor
didactice “.
5 . D-na prof. Ispas Stefana a prezentat referatul cu tema ,,Determinanti de ordinul n”.
in decembrie ,
membrii comisiei au purtat discutii cu privire la realizarea ,,Ofertei C .D.S.“ si a Proiectului
planului de scolarizare pentru anul scolar 2016-2017 .
D-na prof. Stanciu Roxana a prezentat referatul,,Relatia profesor-elev”, d-na prof. Stanciu Mirela a
prezentat referatul cu tema,,Atributiile cadrelor didactice”.
in ianuarie ,
Prezentarea << Ofertei CDS >> pentru anul scolar 2015-2016 de catre membrii comisiei si
realizarea << Proiectului de incadrare >> pentru anul scolar 2015-2016 .

D-na prof. Corbu Violeta a prezentat referatul cu tema ,,Implementarea tehnologiilor moderne in
procesul de predare-invatare la disciplina matematica“ ,prof . Stanciu Mirela,,Pregatirea profesionala
a cadrelor didactice”, iar prof. Stanciu Roxana,,Noutati metodice”.


-



V. ACTIVITATI LA NIVEL JUDETEAN
Prof. Stanciu Roxana:
- Articole de specilalitate publicate in revista “ Sclipirea mintii”
-Articole de specilalitate publicate in revista de specialitate on-line “MateInfo.ro”
-Membru in colectivul de redactie al revistei “ Sclipirea mintii”.
-Prof. Corbu Violeta, prof. Strutu Gheorghe au participat la activitatea matodica judeteana care s-a
tinut la Colegiul,,B.P.Hasdeu“-Buzau.
-Prof. Strutu Ligia si prof. Strutu Gheorghe au participat la Simpozionul Interjudetean,,Grigore
Gheba”, editia a X-a,,Clasic si modern in matematica de gimnaziu si liceu”la sectiunea I-pentru
elevi, unde elevul Somoiag Eduard –clasa a VIII-a A, a obtinut locul II cu lucrarea ,,Patrate
perfecte.Cuburi perfecte.” ,
elevul Gheorghe Bogdan- clasa a XII-a E, a obtinut locul I cu lucrarea ,,Triunghiul sferic”.
-Prof. Corbu Violeta ,a prezentat la sectiunea II- pentru profesori , lucrarea,, ,,Implementarea
tehnologiilor moderne in procesul de predare-invatare la disciplina matematica“.
VI. ACTIVITATI LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL
- Prof. Corbu Violeta :
participare proiect/concurs national “Clubul utilizatorilor Moodle”
participare cu elevi de clasa a 5-a, a 9-aF, a X-a F la “World Education Games” sectiunea
matematica.
-Prof. Stanciu Roxana :
-Articole lunare de specialitate publicate in revista on-line “Mate Info”.
-Membru in colectivul de redactie al revistei on-line “Mate Info”- redactor principal.
-Participare la Seminarul Internaţional “Tool fair X”- decembrie 2015, Budapesta/UngariaErasmus+.
-Prof. Stanciu Roxana , Strutu Gheorghe , Strutu Ligia, sunt membrii colaboratori ai revistei
nationale de cultura matematica ,,SCLIPIREA MINTII ,, , au publicat articole de specialitate in
aceasta revista .
-Prof. Stanciu Mirela si prof. Strutu Ligia:
Participare la reuniunea transnationala de proiect in perioada 26-30 noiembrie 2015, din cadrul
parteneriatului strategic în domeniul şcolar, proiecte între şcoli - Erasmus + (KA2)„Just calm down
and enjoy life!”, găzduită de partenerii din Republica Cehă.
VII. ANALIZA SWOT
* PUNCTE TARI:
Toti profesorii de matematica (5)si informatica (2) sunt titulari ai liceului, cu gradul gidactic I
; sunt receptivi la nou si bine intentionati in demersul lor didactic .
Existenta unei oferte C.D.S. adaptata cerintelor elevilor.
-Promovarea pe site-ul www.mate-info.ro a unor cadre didactice;
- Promovarea pe site-ul www.didactic.ro a unor cadre didactice ;
-Publicarea de articole în revista MateInfo.ro. si ,,Sclipirea Mintii ,,





Existenta a trei laboratoare de informatica conectate la internet performant .
Alternanta lectiilor clasice cu cele moderne , utilizand si platforma AEL atat in gimnaziu cat
si in liceu .
Realizarea unor ore de pregatire suplimentara .


















-Implicarea majoritatii cadrelor didactice in activitati metodice la nivelul scolii si respectiv pe judet .
- parcurgerea materiei conform programei si planificarilor calendaristice;
Implicarea unor elevi in derularea proiectelor europene a generat cresterea motivatiei lor pentru
studiu;
- cadrele didactice au competente de specialitate , metodice , de comunicare , de munca in echipa .
* PUNCTE SLABE
Elevii claselor cu profil sportiv au ca principala preocupare performantele sportive ,
implicandu-se mai putin in realizarea unor performante la matematica .
Absenteizmul unor elevi la orele de curs .
Programul incarcat al elevilor .
Neparticiparea unor elevi la orele de pregatire suplimentara .
Lipsa motivatiei elevilor pentru a invata .
Slaba colaborare a parintilor cu scoala .
- rezultatele obtinute la testele initiale aplicate elevilor , au relevat superficialitatea cunostintelor
acumulate in anul scolar precedent.
- lipsa fondurilor penrtu dotarea laboratoarelor cu aparatura de ultima generatie.
- alocarea in proportie foarte mica a fondurilor europene pentru invatamantul preuniversitar.
* OPORTUNITATI
Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare si perfectionare .
Imbinarea metodelor clasice cu cele moderne .
Incurajarea dialogului si sprijinului reciproc in cadrul comisiei metodice .
Participarea la simpozioane si sesiuni de referate si comunicari stiintifice atat pentru
profesori cat si pentru elevi .
Implicare-Programul european Erasmus+
* AMENINTARI
Realizarea planului de scolarizare la gimnaziu !
Imaginea liceului stirbita datorita unor acte de indisciplina a unor elevi .
Progresul tehnologic impune noi calculatoare in laboratoarele de informatica.
Lipsa promovarii suficiente a imaginii scolii pe site , pe retele de socializare,in ziarele
locale.
Numarul mare de elevi problema proveniti din centrul de plasament, cat si din familii
,alunga multi elevi buni , care aleg sa studieze la alte scoli.
Responsabilul comisiei metodice ,
Prof. STRUTU GHEORGHE

FIZICA, CHIMIE, BIOLOGIE
MEMBRII COMISIEI

l. prof MITAN MARIA -gr.I (2000) responsabil comisie metodica
2. prof. DAVID MAGDALENA -gr.I(2007)
3.prof. STROE ANISOARA –gr. I (2004)
4.prof.ILIE LACRAMIOARA-gr.I(1997)
5.prof. BUNEA ADRIANA-gr.I (2005)
6.prof. MIHAI PAULA-gr. I(1992)

I.RESPONSABILITATI
1.Mitan Maria
-responsabil Comisie fizica-chimie-biologie
-membru in Comisia pentru Curriculum
-membru in Comisia pentru securitatea si sanatate in munca
-membru in Comisia pentru elaborarea schemelor orare
-membru in Comisia de mobilitate
-membru in Comisia pentru organizarea examenelor
-membru in C omisia de Inventariere
2.David Magda
- membru in Consiliul consultativ de biologie ISJ an scolar 2015-2016
-membru in Comisia pentru securitate si sanatate in munca
-membru in Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii
-responsabil –Comisia pentru internat si cantina
-membru in Comisia de Inventariere
3.Stroe Anisoara
-responsabil Comisia dirigintilor clasele a- IX-a
-- membru in Consiliul consultativ de biologie ISJ an scolar 2015-2016
--membru in Comisia de Inventariere

4.Ilie Lacramioara
-membru in Consiliul de administratie
-responsabil Comisia pentru aparare civila
-membru in Comisia pentru coordonarea parteneriatelor scolare
-membru in Comisia pentru actiune comunitara

-membru in Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii
-responsabil –Comisia interna de evaluare continua(pentru invatamant special si integrat)
-membru in Comisia pentru promovarea imaginii scolii
--membru in Comisia de Inventariere
5.Bunea Adriana
-responsabil Comisia pentru securitate si sanatate in munca
-membru in Comisia pentru aparare civila
-membru in Comisia pentru actiune comunitara
-membru in Comisia interna de evaluare continua (pentru invatamant special si integrat)
-membru in Comisia pentru organizarea examenelor
-membru in Comisia de mobilitatate
--membru in Comisia de Inventariere
6.Mihai Paula
-membru in Comisia pentru mentorat

II. INCADRARE FIZICA- CHIMIE –BIOLOGIE IN ANUL SCOLAR 2015-2016
CHIMIE
1.MITAN MARIA
7A 1/-/-,7B1/-/-,8A 1/-/-,8B1/-/-,10E 1/1/1,11E1/1/-,11C-/-/1,12E 1/1/-; CHIMIE
6A 1/-/-,6B1/-/-,7A 1/-/-,7B 1/-/-; FIZICA
TOTAL 20 ORE :TC=15ORE ,CD=3ORE,CDS=2ORE
2.MIHAI PAULA
9B 1/-/-,9C1/-/-,9E1/1/-,9F1/-/-,9G1/-/-;
10A 1/-/-,,10C 1/-/-,1OF 1/1/-,10 G1/-/-;
11F1/-/-;(STIINTE)
TOTAL 12 ORE:TC=10 ORE,CD= 2 ORE
FIZICA
3.ILIE LACRAMIOARA
9E 2/1/-,9F 2/-/-,10F 2/1/-,,10G 2/-/-,12E 2/1/1,12F1/-/1;
TOTAL 16,5:TC= 11,CD=3 ORE, CDS= 2 ORE
4.BUNEA ADRIANA
8A 1/-/-,8B 1/-/-,9A 2/-/-,9B2/-/-/,9C2/-/-,9D2/-/-,10A 2/-/-,10B 2/-/-,10C2/-/-,10D 2/-/-,11E 2/1/,11E2/1/-;
TOTAL 26 ORE: TC =24 ORE ,CD =2 ORE
BIOLOGIE
5.STROE ANISOARA

5A 1/-/-,5B1/-/-,6A1/-/-,6B1/-/-,9A1/-/-,9B1/-/-,9D1/-/-,9F1/-/-,10B1/-/-,10E1/1/-11B1/-/-,10G 1/-/,/-,11 B 1/-/-,11D 1/-/-,11D 1/-/-,11E1/1/1,12A 1/-/-, 12B 1/-/-;
TOTAL 20 ORE TC=17 ORE ,CD = 2 ORE , CDS = 1 ORA
6.DAVID MAGDA
7A 1/-/-,7B1/-/-,8A1 /-/-,8B1/-/-,9C 1/-/-,9E 1/1/-,9G 1/-/-,10C 1/-/-,10 D Q/-/-,10 F 1/1/-,11A 1/-/1,
11C 1/-/-,12C1/-/-,12D1 /-/-,12E1/1/1;
ORARUL MEMBRILOR COMISIEI FIZICA-CHIMIE-BIOLOGIE
IN ANUL SCOLAR 2015-2016
1.MITAN MARIA(CHIMIE-FIZICA)-20 ORE
ZIUA
8.00 9.00 10.00 11.10 12.10
LUNI
MARTI
11E 8B
10E
7A
10D
MIERCURI 10E 7B
12E
6B
8A
JOI
6A
10E 12E
VINERI
7A
7B

13.10 14.10 15.10 16.10 17.10
9A
11C
11C
10B
9D
11E

2.DAVID MAGDA(BIOLOGIE)-20 ORE

ZIUA
8.00
LUNI
MARTI
MIERCURI
JOI
VINERI
7B

9.00
10F
12E

12E

10.00 11.10 12.10
12E
12E
12E
7A
11A 12D
9G
10F
8B
10D
8A

13.10 14.10 15.10 16.10 17.10
9E
11A
10CC
12C
11C
9C
9E

3.STROE ANISOARA(BIOLOGIE)-20 ORE

ZIUA
8.00 9.00 10.00 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10
LUNI
6A 11E 6B
12A
MARTI
10G 9A
11B
MIERCURII 5B
5A 10E
11E
9F
JOI
10 E 11E
9F
10A 12B
VINERI

16.10 17.10
11D
9B
10 B

9D

4.ILIE LACRAMIOARA(FIZICA)-16,5 ORE
ZIUA
LUNI

8.00 9.00 10.00 11.10 12.10 13.10

14.10

15.10 16.10 17.10
9E

MARTI
MIERCURI
JOI
12F 12F
VINERI
12E 10F

10 F
10G
10G

12F
10F

9E
12E

12E
12E
11E

9F
9F

9E

5..BUNEA ADRIANA(FIZICA)-26ORE
ZIUA
8.00
LUNI
11E
MARTI
MIERCURI
JOI
VINERI

9.00
10E

10.00 11.10 12.10 13.10
9A
8B
8A
10C
9D
10E
11E
10A
10A
9A
10E
11E

14.10

15.10 16.10 17.10

9C
9G
10C
9B

9C
10B
9B
9C

14.10
9G

15.10 16.10 17.10
9B
9E
9C
9E
9F
10C

10D
9D
10B
10D

9G

6.MIHAI PAULA(12 ORE)
ZIUA
8.00
LUNI
MARTI
MIERCURI 11F
JOI
10F
VINERI

9.00

10.00 11.10 12.10 13.10

10F

10G

10A

III.CURSURI DE PERFECTIONARE
1.ILIE LACRAMIOARA
E-CALITATE –desfasurat la CCD Buzau;
IV. ACTIVITATI LA NIVELUL CATEDREI
-septembrie: Intalnirea membrilor catedrei in vederea dezbaterii programelor scolare in vigoare,
elaborarea planificarilor calendaristice, stabilirea activitatilor din semestrul I
-octombrie:Elaborarea,aplicarea,evaluarea testelor initiale si concluziile desprinse in urma testelor
-noiembrie:Lectie demonstrativa ,,SOARELE-sistemul solar,evolutia unei stele,reactia de fuziune
nucleara ca sursa a energiei stelare”-prof.Ilie Lacramioara

-noiembrie-referatcu tema ,,Formularea obiectivelor de evaluare pornind de la analiza de
curriculum”-prof.David Magda
-noiembrie-prezentarea unor universitati din Europa cu ocazia Saptamanii pentru educatie globalaprof Ilie Lacramioara
-decembrie-,,Utilizarea filmului documentar in demersul instructiv- educativ” din cadrul
parteneriatului incheiat intre L.P.S-B uzau si ,,One World Romania”prof.Mihai Paula si prof.Mitan
Maria
V. ACTIVITATI LA NIVEL JUDETEAN
1.Mitan Maria
-participare la Consfatuirea profesorilor de fizica si de chimie –septembrie 2015
-participare Cerc metodic judetean-chimie liceu-noiembrie 2015 desfasurat la Liceul Tehnologic –
Patarlagele
2. Stroe Anisoara
-participare la Consfatuirea profesorilor de biologie-sept.2015
-participare la Cerc Pedagogic al profesorilor de biologie –Liceul ,, Constantin A ngelescu’’- Buzau
-participare in cadrul Consultativ al profesorilor de biologie pentru discutarea programelor scolare
propuse de Ministerul Educatiei
3.David Magda
-participare la Consfatuirea profesorilor de biologie-sept 2015
-participare la Cerc Pedagogic al profesorilor de biologie-Liceul ,, Constantin Angelescu”G
-participare in cadrul Consultativ al profesorilor de biologie pentru discutarea programelor scolare
propuse de Ministerul Educatiei
VI.ACTIVITATI LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL
VII .PREGATIRE SUPLIMENTARA
1.David Magda-pregatire suplimentara pentru bacalaureat-clasa a -XII-a E(vineri14-16)
2.Ilie Lacramioara pregatire suplimentara pentru bacalaureat-clasa a XII-a E(luni 15-16)
VIII .ANALIZA SWOT
-puncte tari :-laboratoare fizica , chimie,biologie ,laborator informatica
-profesori cu experienta
-utilizarea tehnologiei informarii si comunicarii(TIC) in activitatea de proiectare
-conditii optime de desfasurare a oricarei activitati
-colaborare buna cu toti colegii si in special cu membrii comisiei

-puncte slabe :-lipsa de interes a elevilor pentru stiinte
-oportunitati: -existenta suportului informatic pentru o mai buna
desfasurare a activitatilor
-paleta larga de oferte la CCD
-amenintari:-programa incarcata pentru nr.de ore alocat
-reducerea implicarii familiei in viata scolara
-limitarea fondurilor banesti alocate intretinerii scolii
-lipsa zilei metodice

Responsabil ComisiaFizica- Chimie –Biologie
Prof.Mitan Maria

ISTORIE SI RELIGIE
Prof. Viorel Gheorghe
I. Responsabilitati
Prof.gradul I, Dr. responsabil catedră istorie și religie, diriginte clasa a XI-a G
II.Incadrarea
8A 2/-/8B 2/-/9D 1/-/9F 2/-/10 A 1/-/10C 1/-/10D 1/-/
10E 1/-/11 D 1/-/1
11 G 3/-/1
12 F 2/-/Prof. Popescu Cecilia –grad didactic I
Responsabilitati :
- dirginte clasa a XII-a G ;
- membru comisia « Burse si bani de liceu »
- responsabil comisia pentru internat
- membru comisia pentru protectia mediului
- membru comisia pentru aplicarea codului deontologic al profesorului
- membru comisia de disciplina
- membru comisia pentru implementarea controlului managerial intern
- membru comisia pentru reactualizarea R.O.I.
II.Incadrarea
7A-1/-/7B-1/-/9C 1/-/10G 1/1/1
11A-1/-/11C-1/-/12D 1/-/1
12E-1/-/1
12C-1/-/1
12G 2/1/1

Profesor: Adrian Constantin
I. Responsabilitati - prof. disciplina Istorie, grad def.
II. Incadrarea:
5A - 1/-/5B - 1/-/6A-1/-/6B-1/-/8A - 1/-/-Cultură Civică
8B - 1/-/-Cultură Civică
10A-1/-/
10B - 1/-/
10E -2/-/
11B - 1/-/
11F - 3/-/
12A - 1/-/1
12B - 1/-/1
CDS - STUDIUL UNIVERSULUI 1/-/
Prof. PR. Daniel Ioan Matei
Responsabilități
Profesor titular la disciplina Religie, gradul didactic I, membru al catedrei de Istorie şi Religie,
profesor diriginte al clasei a IX-a D.
Încadrare CLS: 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 9D,10A, 10B, 10C, 11C, 11E, 11F, 11G,
12A, 12D, toate cu câte o oră.
Prof. PR. Paul Gheorghiță
Profesor titular la disciplina Religie, gradul didactic I, membru al catedrei de Istorie şi Religie,
profesor diriginte al clasei a X-a D.
Prof. Radu Mugurel
Profesor titular la disciplina Religie, gradul didactic I, membru al catedrei de Istorie şi Religie
Participare la olimpiade școlare
-prof. Cecilia Popescu, prof. Adrian Constantin au făcut parte din comisia de evaluare de la faza
locală și cea județeană a Olimpiadei de Istorie
Participare la activități extrașcolare
Prof. Viorel Gheorghe a participat, în calitate de invitat, la evenimentele dedicate Zilei Naționale a
României, organizate de Muzeul Județean Buzău și Societatea de Științe Istorice, Filiala Buzău.
Prof. Adrian Constantin a participat in decembrie 2015 la activitatea comuna a Muzeului Judetean
Buzau , Asociatiei Fostilor Detinuti Politici filiala Buzau si a Liceului Tehnologic „Grigore Moisil
care a demarat proiectul proiectul Erasmus „70 YEARS OF EUROPEAN HISTORY (1945-2015)“ (
vezi
http://www.newsbuzau.ro/index.php/social/5936-proiect-de-parteneriat-scolar-erasmus-70years-of-european-history-1945-2015). Prof Adrian Constantin a participarea la Simpozionul

„Scoala, furnizor de calitate in educatie", editia a VI -a, la Liceul Pedagogic "Spiru Haret"
Buzau
cu
lucrarea
“PE
LA
ŞCOALELE
DE
ADULŢI
DIN ROMÂNIA DE ALTĂ DATĂ”
Analiza Swot
A. puncte tari
cadrele didactice cu experienţă din catedră posedă o bună pregătire de specialitate şi
psihopedagogică, acest lucru se observă din demersul didactic care prezintă noutate şi creativitate în
predarea, învăţarea şi evaluarea elevilor;
există o bună colaborare a cadrelor didactice din catedră , acest lucru este evidenţiat şi din lecţiile sau
activităţile extracurriculare interdisciplinare susţinute;
există elevi care au capacitatea de a recupera în oarecare masură cunoştinţele din anii anteriori cu
sprijin acordat din partea profesorului;
relaţiile dintre cadrele didactice din catedră, dar şi din afara acesteia se bazează pe un sistem
complex şi dinamic de comunicare şi colaborare;
raporturile profesor – elev se apropie de cerinţele psihologice ale elevilor şi promovează relaţii
democratice care intensifică aspectele integrative de colaborare;
evaluarea are un caracter stimulativ, realizându-se prin metode active care monitorizează permanent
progresul elevilor;
cadrele didactice sunt preocupate în permanenţă de formarea continuă participând la cursuri pentru
obţinerea gradelor didactice sau de perfecţionare; acţiuni organizate în cadrul ariei în unitate; cercuri
pedagogice la nivelul ISJ – CCD;
proiectele de parteneriat sau desfăşurate sub forma unor concursuri şcolare;
implicarea unui număr mare de elevi în diferite activităţi extracurriculare.
B. puncte slabe
în învăţământul preuniversitar, elevii vin cu un bagaj redus de cunoştinţe din gimnaziu;
elevii provin în marea lor majoritate din zona rurală a judeţului Buzău şi din familii cu posibilităţi
reduse din punct de vedere material;
neimplicarea familiilor în procesul de învăţământ, în activităţile de învăţare ale elevilor;
elevii nu posedă cunoştinţe de gramatică necesare pentru însuşirea logicii (doar aprox.30%), nu
disting clar între expresii potrivite pentru a începe sau a sfârşi un discurs, nu înţeleg raportul între 2
termeni aflaţi în relaţie gen-specie, predarea va porni de la aceste aspecte relevante.
C. oportunitati
existența unei baze materiale mulțumitoare
interesul elevilor pentru studierea istoriei
participarea la concursuri și olimpiade de profil
D. amenintari
sunt tot mai mulți elevi proveniți din familii cu posibilități reduse
tentații tot mai accentuate din partea societății de consum

GEOGRAFIE SI STIINTE SOCIO-UMANE
Componenţa comisiei. Responsabilităţi. Ȋncadrare
Catedra de geografie
1. Moise Iuliana Daniela – profesor gradul II
- responsabil Comisie metodica Geografie – Ştiinţe Socio – Umane;
- membru: Comisia de Mobilitate, Comisia de Curriculum; Comisia de organizare a Simularii
Examenului de Bacalaureat; Comisia de disciplina; Comisia cu copii CES; Comisia dirigintilor –
clasele V-VIII;
-5 A, B 1/-/-; 6 A 1/-/-; 9 G 2/-/1; 10 A, B, C, D, E, F 1/-/-; 10 G 2/-/-; 11 A 1/-/-; 11 E 1/-/-;
11 G 2/-/-; 12 F 1/-/1;
2. Ciucu Mirela – profesor gradul I
- membru: Comisia metodica Geografie – Ştiinţe Socio – Umane;
- 6B 1/-/- ; 7A 1/-/- ; 7B 1/-/- ; 9A 1/-/-; 9B 1/-/-; 9C 1/-/-; 9F 1/1/-;11B 1/-/- ; 11C 1/-/-; 12A
1/-/1 ; 12B 1/-/1 ; 12C 1/-/1 ; 12D 1/-/1 ; 12E 1/-/- .
3. Mihăila Denisa Maria– profesor gradul I
- membru: Comisia metodica Geografie – Ştiinţe Socio – Umane; Comisia Dirigintilor;
- coordonator Cerc de ecoturism „Focul Viu”;
- 8A, B; 2/-/-; 11F:1/-/1; 11D:1/-/1; 12G:1/1/1; 9D, E 1/-/-;
Activităţi la nivelul catedrei
Moise Iuliana Daniela:
- lectii demonstrative pentru inspectia curenta speciala in vederea obtinerii gradului I didactic
la clasele a V a A: Pamantul in Univers – lectie de recapitulare, clasa a XI a G: Hazarde naturale si
antropice – lectie de predare-invatare; clasa a XII a F: Relieful Europei. Relieful Romaniei – lectie
de recapitulare; clasa a IX a G: Pamantul in Univers – lectie de evaluare
- pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a 12-a, în vederea susţinerii examenului de
Bacalaureat;
- intocmit plan managerial comisie, grafic activitati si raport privind interpretarea rezultatelor
obtinute la testele initiale;
- membru in echipa proiectului de mobilitate Erasmus + „Changing lives with just a right mix
of chalk and challenges”
Mihăila Denisa Maria: activitati in cadrul cercului de ecoturism: Ziua Marii Negre; lectie
demonstrativa in comisia dirigintilor la clasa a VIII a: Obiceiuri si traditii de Craciun;
Ciucu Mirela: pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a 12-a, în vederea susţinerii
examenului de Bacalaureat;

Activităţi la nivel judeţean
Moise Iuliana Daniela:
- Sesiune de formare „Oportunitati de studiu in strainatate pentru elevi”, 4 noiembrie 2015;
- protocol parteneriat cu Colegiul National „M. Eminescu”, Buzau in cadrul proiectului
„Uniunea Europeana, prioritati si perspective educationale”, Campania „Aici nu se pune mana” – 18
noiembrie 2015;
- organizarea olimpiadei de geografie – faza pe scoala, clasa a X a;
Mihăila Denisa Maria: participare cu elevii cercului la realizarea unei prezentari ppt si
realizarea de felicitari cu referire la obiceiuri si traditii ale sarbatorilor de iarna in cadrul Proiectului
judetean “Vesnicia s-a nascut la sat”;
- - protocol parteneriat cu Colegiul National „M. Eminescu”, Buzau in cadrul proiectului
„Uniunea Europeana, prioritati si perspective educationale”, Campania „Aici nu se pune mana” – 18
noiembrie 2015;
Activităţi la nivel naţional şi internaţional
Moise Iuliana Daniela:
- a publicat articolul „Modalitati de integrare a geografiei turismului in activitatea didactica”
in revista nationala de educatie cu ISSN 2065 – 3239 „Interferente in educatie” din 8 decembrie
2015;
- participare la Simpozionul National Didactica Ariei Curriculare “Om si Societate”, Buzau
cu lucrarea „Modalitati de integrare a hartii in activitatea didactica” cu ISSN 978-606-568-189-7, 14
noiembrie 2015;
- participare la Simpozionul National „Dimensiunea europeana a educatiei prin abordari
moderne ale formarii profesionale”, 4 decembrie 2015, scoala Gimnaziala Nr.5, Piatra Neamt, cu
lucrarea „Dezvoltarea gandirii critice prin analiza swott”, la sectiunea „Abordari moderne pentru un
invatamant eficient si aplicat”;
- profesor coordonator al lucrarii „Muntii Siriu – o poarta spre cer” prezentata de eleva
Marin Nina Denisa, clasa a VI a A la care a obtinut mentiune in cadrul Concursului National
„Invitatie la responsabilitate”, faza nationala, 4 decembrie 2015, scoala Gimnaziala Nr.5, Piatra
Neamt;
- Sesiune de Comunicari Stiintifice „Lumina in stiinta, tehnologie, natura si cultura”,
Colegiul Tehnic, Arad cu lucrarea „Influenta luminii asupra plantelor, animalelor si emotiilor
umane” din cadrul proiectului international „Lumina dinauntru si din afara – Inner and Outer Light”,
manifestare dedicata anului 2015 – Anul international al luminii – 26 noiembrie 2015; lucrarea este
publicata in revista cu ISBN 978-973-1793-47-4;
Ciucu Mirela:
- participare la Simpozionul Internaţional „ Universul Științelor” ediţia a VI-a, 06 septembrie
2015, cu lucrarea ,,Defileul Dunării – caracterizare fizico - geografică”;
Mihăila Denisa Maria: participare cu lucrare la Simpozionul National Didactica Ariei
Curriculare “Om si Societate” ;

Catedra de Ştiinţe Socio – Umane
1. Pană Dumitru – profesor gradul I
- membru: Comisia metodica Geografie – Ştiinţe Socio – Umane, Comisia pentru redactarea revistei
liceului, Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, Comisia pentru atelierul
de lectura;
- psihologie: XA 1/-/-; XB 1/-/-; XC1/-/-; XF 1/1/-; economie: XIA 1/-/-; XIB 1/-/-; XIC 1/-/-; XID
1/-/-; XIG 2/2/1; filosofie: XIIA 1/-/-; XII B 1/-/-; XII C 1/-/-; XII D1/-/-; XIIE 1/-/-; XIIF 1/-/-; XIIG
2/-/-; studii sociale XII G -/-/1;
2. Magdalinoiu Rodica – profesor definitivat
- membru: Comisia metodica Geografie – Ştiinţe Socio – Umane;
- educatie antreprenoriala: 10 A, B, C, D, E, F, G 1/-/-;
3. Buzatu Florenta – profesor gradul I
- responsabil: Comisia de CES
- membru: Comisia metodica Geografie – Ştiinţe Socio – Umane, Comisia pentru Actiune
Comunitara, Comisia pentru Promovarea Imaginii Scolii
- psihologie: X A 1/-/-;, XB 1/-/-; XF 1/-/-; XE 1/-/-;
4. Vioreanu Gabriela - profesor gradul II
- membru: Comisia metodica Geografie – Ştiinţe Socio – Umane; Comisia dirigintilor IX – XII;
- logica: 9 A, B, C, D, E 1/-/-; 9 F, G 2/-/-; psihologie: 10 D, G 1/-/-; economie si sociologie: 11 A,
B, C, D, E 1/-/-; 11 F, G 2/-/-;
Activităţi la nivelul catedrei
Vioreanu Gabriela:
- sustinerea la nivelul catedrei de diriginti a lectiei demonstrative
“Agresivitate
sau asertivitate?”, noiembrie 2015;
- prezentarea la nivelul catedrei de Geografie- Stiinte socio-umane a referatului “ Omul –
fiinta rationala” , decembrie 2015;
Buzatu Florenta
- depistarea elevilor cu CES
- testarea elevilor – stiluri de invatare- clase (la cerere)
- Aplicare chestionare cu privire la - Optiunile scolare si profesionale ale elevilor din clasele
a viii-a - orientare scolara si profesionala
- Testarea elevilor din clasele a XII-a - Aplicare chestiopnar de interese tip holland –
orientare scolara si profesionala
- Testarea elevilor din clasa pregatitoare cu Raven's coloured progressive matrices (cpm) –
clasic, la cererea invatatorului
- derulare proiecte educative: Proiect educativ – Proiect de dezvoltare a abilităţilor de viaţă
“Dă ESC-ape dificultăţilor tale!”; Proiect educativ – Un viitor pentru fiecare; Proiect educativ –
Invatarea ca stil de viata; Proiect educativ – Ma descur singur
- Colaborare in cadrul proiectului- Proiect – Just calm down and enjoy life, coordonator
proiect Pascu Aniela.

Activităţi la nivel judeţean
Vioreanu Gabriela:
- realizarea de martisoare pentru activitatea de voluntariat “ Daruieste un zambet copiilor din
Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean Buzau”, februarie 2016
Buzatu Florenta
- Parteneriat cu AJOFM
Pană Dumitru
- participat la Concursul literar “V. Voiculescu”-oct.2015.
- Participare la Salonul de arte plastic Buzau, decembrie 2015 cu elevi din clasele X G, XI G, XII G.
Activităţi la nivel naţional şi internaţional
Pană Dumitru
- participare la Zilele “George Bacovia” – Bacau, octombrie 2015 si la Colocviile de poezie “Aurel
Dumitrascu “Piatra Neamt-Durau, noiembrie 2015
Magdalinoiu Rodica
- participare la Simpozionul National Didactica Ariei Curriculare “Om si Societate”, Buzau;
Analiza Swot a activităţii Comisiei Metodice
Puncte tari: cooptarea si participarea tuturor membrilor comisiei in diferite activitati din
cadrul scolii; pregatirea suplimentară a elevilor pentru concursuri de geografie si pentru examenul de
bacalaureat; activitatile extrascolare; realizarea de materiale didactice utile in activitatea de predare invatare;
Puncte slabe: lipsa materialelor didactice (manuale, auxiliare) la clasele a XI a si a XII a;
Oportunităţi; posibilitatea perfectionarii continue;
Ameninţări: insuficienta motivare a elevilor de a se implica in participarea la olimpiadele si
concursurile scolare;
In concluzie, punând in balanta atat aspectele pozitive cat si si pe cele negative, consider ca
pe intreaga perioada a semestrului I, activitatea comisiei s-a desfasurat in bune conditii, membrii
comisiei preocupandu-se pentru cresterea calitatii si eficientei procesului de invatamant de
specialitate. În semestrul al II-lea se vor realiza activităţile prevăzute în planul managerial intocmit la
începutul anului şcolar 2015-2016.

Responsabil comisie,
Prof. Moise Iuliana Daniela

ARTE,EDUCATIE FIZICA SI SPORT
I.RESPONSABILITATI
PROFESOR TESLEANU GABRIELA
-Responsabil alComisieimetodice din cadrulcatedrei ;
-Responsabil alComisieipentruSpectacole ;
-Responsabil inComisia “Bani de liceu”,Euro 200, Burse socialesi de merit;
-Membruin Comisiapentru Curriculum ;
-Membru al Comisieipentruverificareadocumentelorscolaresi a actelor de studii ;
-Membru in Comisia de Mobilitate;
-Diriginteclasa -a X a- C.
PROFESOR CRACIUN DENISA–
-Membru in Comisiapentruspectacole.
PROFESOR CRACIUN LILIANA –
-Membru in Comisiapentruinternatsicantina ;
-Membru in Comisiapentruspectacole ;
-Diriginteclasaa IX a E.
PROFESOR STOICA LAURENTIU
-Responsabil al Comisieipentruprevenireasicombatereadiscriminariisipromovareainterculturalitatii;
–Membru in Comisiapentrufrecventa,combatereaabsenteismuluisi a abandonuluiscolar ;
-Membru al Comisieipentruolimpiadesiconcursuriscolare ;
-Diriginteclasa a- XII-a –D.
PROFESOR SCANTEI CRTISTIAN
–Responsabil al Comisieipentruprevenireasireducereaviolentei in mediulscolar ;
– Diriginteclasa a- XI-a –D.
II. INCADRAREA
CATEDRA DE EDUCATIE MUZICALA
PROFESOR TESLEANU GABRIELA – profesor titular ;
PROFESOR CRACIUN DENISA FLORENTINA – profesor titular .
INCADRAREA :
PROFESOR TESLEANU GABRIELA :
CLASA : IX – B,C,D,F,G
-1 /-/IX – E
-1/2 /-/X –A,B,C,D
-1 /-/X – E,F,G
-1/2 /-/XI –B,C,D,F,G
-1 /-/-

XII –A,B,C,D,F,G
TOTAL : ORE 22h /-/-

-1 /-/-

PROFESOR CRACIUN DENISA :
CLASA : V –A,B
-1 /-/VI –A,B
-1 /-/VII –A,B
-1 /-/VIII –A,B
-1/2 /-/IX A
- 1 /-/XI A
-1/-/TOTAL : ORE
9h /-/CATEDRA DE EDUCATIE PLASTICA :
PROFESOR CRACIUN LILIANA – profesorsuplinitor
INCADRAREA :
CLASA : V – A,B ;
-1 /-/VI –A,B ;
-1 /-/VII - A,B -1 /-/VIII –A,B
-1/2 /-/IX – A,B,C,D,F,G -1 /-/IX – E -1/2 /-/X – A,B,C,D -1 /-/X – E,F,G -1/2 /-/TOTAL :ORE 19 h /-/-

CATEDRA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT :
PROFESOR STOICA LAURENTIU- profesor titular ;
PROFESOR SCANTEI CRISTIAN – profesor titular .
INCADRAREA :
PROFESOR STOICA LAURENTIU :
CLASA : XII D – - /4/– ED. FIZICA
XII D – - /2/– TEORIE SPORTIVA
IX F – 1 /-/I X G – 1 /-/IX D – - /4/- – ED. FIZICA
IX D - -/2/- – TEORIE SPORTIVA
X F – 2 /-/X G – 1 /-/XII E –1 /-/XII F – 1 /-/-

TOTAL: ORE 19 h
7/12/PROFESOR SCANTEI CRISTIAN :
CLASA : X D – -/4/– ED. FIZICA
X D – - /2/– TEORIE SPORTIVA
IX E – 1 /-/X E – 2 /-/XI E – 1 /-/XI F – 1 /1/XI G – 1 /1/XII G - 1 /-/XI D - -/4/– ED. FIZICA
XI D – - /2/– TEORIE SPORTIVA.
TOTAL : ORE 21h
7/14/III.CURSURI DE PERFECTIONARE
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR

TESLEANU GABRIELA - grad Definitiv; curs AEL ; curs ECDL .
CRACIUN DENISA-grad Definitiv
CRACIUN LILIANA
STOICA LAURENTIU – grad I
SCANTEI CRISTIAN - grad I
IV.ACTIVITATI LA NIVELUL CATEDREI

Semestrul-I- Verificareadosarelor“ Bani de liceu “ - Septembrie
-Moment artistic organizat cu ocaziaBaluluiBobocilor;-Noiembrie
-Colindeorganizate cu ocaziasarbatorilor de iarna; -Decembrie
-Moment artistic organizat cu ocaziaBaluluiMajoratului –Decembrie
PROFESOR TESLEANU GABRIELA
-Expozitie Halloween- “Sarbatoareadovleacului” ; - Octombrie
- Realizarepanouri decorative “Miscare in arta”; - Noiembrie
-RealizarearecuziteisimarturiilorpentruBalulbobocilor; -Noiembrie
- Expozitie “Magiaiernii” ; - Decembrie
-Realizarefelicitari ; – Decembrie
- InvitatiapentruBalulMajoratului – Decembrie
PROFESOR CRACIUN LILIANA
V. ACTIVITATI LA NIVEL JUDETEAN
VI. ACTIVITATI LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL

VII.ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI :
Realizarea cusucces a unoractivitatiextracurriculare ;
Dezvoltareaabilitatii de a lucra in echipa, de a sporiincrederea in
capacitatilepersonalesiprofesionale ;
Cultivareasimtului artistic , a creativitatiisi a sensibilitatii ;
Motivareaelevilor de a participa cu interes la activitatile sportive ;
Realizareaunoractivitaticomunecare inlesnescdezvoltarea ;
Dorinta de a invatasa ma autoevaluez, de a ma monitorizasi de a ma diversifica in
abordariledidactice.
PUNCTE SLABE :
Nu toatecontinuturileactivitatii de instruire pot stimulainteresul ;
Pierdereainteresului fata de activitatile sportive datoritalipseimaterialului didactic necesar
Nu totielevii se implica in activitatileextracurriculare ;
Lipsadeprinderii de a lucra in echipa ;
Slabaincredere in sine;
Lipsaobisnuintei de a ma autoevalua-automonitoriza.
OPORTUNITATI :
Posibilaitatea deafirmareindividuala , darsi la nivel de grup ;
Dezvoltareasimtului artistic , estetic , creativ ;
Realizareaunorconcursuritematiceintrescoli ;
Participarea laconcursuriinterscolare ;
Sansa de a beneficia de instrumentelesitehnicilemoderne de abordare aactului didactic;
Dezvoltareacapacitatii de a lucraintr-un colectivmotivat,
tolerant,deschiscatrecooperaresiparticipare .
AMENINTARI :
Scădereamotivaţieişiinteresuluipentruactivităţileartisticesi sportive ;
Tendinta de plafonare, de inchistare in propriasuficienta;
Lipsacolaborarii cu parteneri din comunitatealocala.

Intocmit ,
RespunsabilulCatedrei Arte siEducatieFizicasi Sport
Prof. Tesleanu Gabriela

ATLETISM
A.COMPONENTA CATEDREI
1.VADUVA ANGELUS-PROF.TITULAR GRD I
2. NICOLAU GABRIEL-PROF. TITULAR GRD 1
3. RADU STEFAN-PROF. DR.TITULAR
4. CUCU RIKI VALENTIN-PROF. TITULAR GRD I
5.SAMOILA PAUL-PROF. TITULAR GRD 1
6.GHITA CRISTIANA-PROF. TITULAR-GRD. DEF.-C.C.C.
7.POPA VASILE- PROF. TITULAR GRD 1
8.HIRJOI GHEORGHE-PROF. SUPLINITOR
9.PETROIU CLAUDIU- PROF. SUPLINITOR
B.INCADRAREA MEMBRILOR COMISIEI.
RESPONSABILITATI
VADUVA ANGELUS-DEGREVARE 0,89%
-XB-TEORIE SPORTIVA-2h
-membru activ al catedrei mentinand relatia permanenta cu FRA.,avand
sarcini de selectie
NICOLAU GABRIEL-DIRECTOR CSS Bz
-prof. XB-8h-TC+2hCDS
-membru activ al catedrei;mentine legatura cu AJA si FRA;sarcini de
selectie
RADU STEFAN-PROF. VIA-9h(6h TC+2h CDS+1h ed. Fiz)
XIB-14h(12TC+2hCDS)
23ore
-sarcini de selectie
CUCU RIKI VALENTIN-DIRIGINTE XIB-24ore
-RESPONSABIL CATEDRA
-PROF CU 14h-XB(12TC+2Hcds)
-VIIIA-9h(6hTC+3hCDS)
- membru activ al catedrei mentinand relatia permanenta cu
FRA.,avand sarcini de selectie
SAMOILA PAUL-DIRIGINTE-IXB-10 h--21ore
-XB-10h
POPA VASILE-XIIB-14 h(10TC+4 CDS)
-VA-9h(6TC+2Hcds+1 H ed fiz)
-membru activ al catedrei;mentine legatura cu AJA si FRA;sarcini de selectie
HIRJOI GHEORGHE-PROF. SUPLINITOR PE DEGREVARE VADUVA ANGELUS
-IXB-10h(8TC+2Hcds)
-VIIA-9h(6TC+2CDS+1ed fiz)

PETROIU CLAUDIU-PROF. SUPLINITOR XIIB-14 h(12TC+2CDS)
Incepand cu 16.XI.2015, cele 9 ore de la clasa VIIA-prof. Harjoi Gheorghe,au fost repartizate
d-nului prof. Medvediuc Alexandru.
C.GRAFICUL ACTIVITATILOR IN SEM 1-2015-2016
NR.
CRT
1
2
3

4

TEMA

DATA

RESPONSABILITATI

Stabilirea obiectivelor de
performanta
Teste de evaluare initiala
Cerc pedagogic-comisia
sportului de performanta
-lectie demonstrativa-atletism
-referat

Septembrie 2015

Membrii catedrei

Sept-oct. 2015

Membrii catedrei

Noiembrie 2015

POPA VASILE

Ianuarie 2016

HIRJOI GHEORGHE
SAMOILA PAUL

Lectie demonstrativa-atletism
REFERAT

CUCU RIKI
ACTIVITATI CU CARACTER PERMANENT
NR.
CRT
1

2

3

4
5

6
7

TEMA

DATA

Selectia copiilor cu aptitudini ptr permanent
a practica sportul de
performanta
Pregatirea si participarea la
Conf.
competitiile sporive pe plan local Calendarului
AJA Buzau
Pregatirea si participarea la
Conf.
competitiile sporive pe plan
Calendarului
national
FRA
Imbogatirea bazei materiale
permanent
Promovarea noilor metode de
permanent
predare-invatare(antrenament)
si aplicarea lor
Publicarea unor materiale in
permanent
presa locala si revistele locale
Perfectionarea continua a
permanent
cadrelor didactice

RESPONSABILITATI
Membrii catedrei

Membrii catedrei

Membrii catedrei

Membrii catedrei
Membrii catedrei

Membrii catedrei
Membrii catedrei

REZULTATE :
CUPA BISTRITEI-S.T.J.1-23-24.01.2016
-Raducan Ionut-loc. VII-3000m ;loc.X-1500m(antr.Popa V.)
-Ciubuc Gheorghe-loc VIII-3000m ;loc XIV-1500m
(antr.Hirjoi Gheorghe)
-Bara Marius-loc I-greutate jun.III(antr. Hirjoi Gheorghe)
CAMPIONAT NAIONAL J2 SI J3-ET.1-BUCURESTI
6-7.02.2016
-Baboi Marina-loc III-60 m(antr. Nicolau G.)
-Bara Marius-loc. I-greutate-j.III
-Raducan Ionut-loc III-3000m;loc VI-1500m
-Ciubuc Gheorghe-loc IV-3000m;loc VII-1500m
CONCURS INTERJUDETEAN BACAU-C1,C2,C3
-Dinu Alexandru-loc I -800m(antr. Cucu Riki)
-Stefu Gabriel-loc. II-800m
-Stefu Lucian-loc III 800m
Stafeta 4×1tur-loc I(Muresanu G;Stefu L.;Stefu G.;Dinu A)
SPORTIVI LA LOTURILE NATIONALE
-BABOI MARINA-ANTRENOR PROF. NICOLAU GABRIEL

ANALIZA SWOT
Puncte tari:
- membrii catedrei de atletism sunt titulari, in mare parte bine pregatiti profesional,
preocupati de perfectionare profesionala continua;
- obiectivele de performanta, stabilite in concordanta cu nivelul de pregatire al
sportivilor,au fost indeplinite in cea mai mare parte;
- catedra are o buna colaborare cu F.R.A., o parte dintre antrenori fiind si antrenori de
lot national (Popa V., Nicolau G., Vaduva.)
- seriozitatea,disponibilitatea la efort si nu in ultimul rand, talentul sportivilor angrenati
in procesul de antrenament
Puncte slabe:
- starea de degradare a stadionului de atletism(pista,sectoare,etc.)precum si accesul neorganizat al
populatiei ia incinta bazei sportive, au influentat negativ calitatatea procesului de pregatire
- lipsa unui organ abilitat care sa asigure securitatea desfasurarii antrenamentului sportiv, precum si
respectarea programului de acces al populatiei in incinta bazei sporive
Oportunitati :
- rezultatele deosebite obtinute de-a lungul anilor, precum si obtinerea in continuare

de rezultate, sa-i determine pe parinti sa-si indrume copii , in special pe cei cu calitati, catre
practicarea atletismului.
- buna colaborare cu structurile locale : Asociatia Judeteana de Atletism, Directia de
Sport a Judetului, precum si cu Federatia Romana de Atletism constituie o garantie a faptului ca in
cadrul catedrei exista specialisti capabili sa obtina rezultate de mare valoare.
- introducerea in calendarul competitional al F.R.A. a competitiilor destinate copiilor
II si III are un efect pozitiv asupra procesului de selectie,crescand cosiderabil posibilitatea de a
coopta in grupele de pregatire un numar cat mai mare de copii la o varsta cat mai frageda.
-promovarea pe scara larga a ceea ce inseamna un stil de viata sanatos(alimentatie
+miscare),poate determina parintii sa-si indrume copiii spre stadion.
Amenintari:
-numarul din ce in ce mai scazut al copiilor cu aptitudini pentru practicarea atletismului,
cauzat in cea mai mare parte de o alimentatie inadecvata varstei coroborata cu un stil de viata
sedentar.
-minimalizarea importantei lectiei de educatie fizica (numarul mic de ore allocate
acestei discipline),va determina scaderea nivelului potentialului biomotric al scolarilor cu consecinte
negative asupra procesului de selectie.
- degradarea din ce in ce mai evidenta a stadionului de atletism poate duce, intr-un
viitor nu foarte indepartat,la imposibilitatea practicarii probelor tehnice
INTOCMIT DE ,
RESPONSABIL CATEDRA ATLETISM,
PROF. CUCU RIKI VALENTIN

FOTBAL
1. Componenta comisiei:
Musceleanu Marius – profesor titular, grad I;
Cighir Catalin
- profesor titular, grad I;
Ionescu Cezar
- profesor titular, grad I;
Stan Romeo
- profesor suplinitor;
Caragea Stefanita - profesor titular;
Liscanoiu Valentin - profesor suplintor
2. Musceleanu Marius - profesor la clasa a XII-a C Total 20 ore
- profesor al claselor liceale unde preda teoria sportiva
- membru activ al catedrei, tine legatura cu A.J.F., F.R.F., sarcini

de selectie.

3. Cighir Catalin – director al LPS Buzau
- profesor la clasa a V a B
Total 11 ore
- reprezentant al cluburilor cu activitate exclusiva de copii si juniori in cadrul FRF , sarcini de
selectie.

4. Ionescu Cezar - diriginte la clasa a VIII-a B,
- profesor la clasa a XII-a C
Total 23 ore
- sef al catedrei de fotbal, reprezentant al cluburilor cu activitate exclusiva de copii si juniori din
cadrul AJF Buzau, vicepresedintele al comisiei pentru copii si juniori, sarcini de selectie, dirigentie.
- formarea grupei de copii nascuti 2007 si mai tineri ai liceului.
-formarea grupei de copii nascuti 2009-2011
5. Stan Romeo - diriginte la clasa a VII-a B,
- profesor la clasa a XI-a C
Total 23 ore
- membru activ al catedrei, tine legatura cu A.J.F., F.R.F., sarcini
de selectie.
- formarea grupei de copii nascuti 2006 si mai tineri ai liceului.

6. Caragea Stefanita - profesor al clasei VI B
- profesor al clasei XI C
- membru activ al catedrei, tine legatura cu AJF, sarcini de selectie.
- membru activ al comisiei tehnice din cadrul AJF Buzau
3. Cursurile si activitatile la care membrii catedrei au participat pe semestrul I:
a) reinnoirea licentei U.E.F.A. PRO A si B- Cighir Catalin, Stan Romeo, Musceleanu Marius,
Ionescu Cezar.

4. Planificarea comisiei metodice:
Luna

1

Septembrie

2

Octombrie

3

Noiembrie

4

Decembrie

Sarcini - Teme
- incadrarea
- intocmirea planificarilor
- inscrierea echipelor in campionat
transmiterea
documentelor
de
participare la F.R.F.
- comunicari cu privire la procesul de
instruire al echipelor care vor participa
la campionate
- evaluarea rezultatelor si analiza lor,
sanse de a accede in fazele superioare
ale competitiei, revizuirea obiectivelor
de performanta, loc, promovare la loturi
- participarea la cupele de iarna, selectia
pentru clasele a IV-a, a V-a

Cine raspunde de teme
- director
- sef de catedra
- toti profesorii
- profesorii care raspund de
grupe

- toti profesorii

- toti profesorii

5.Rezultatele grupelor de performanta ale catedrei:
JUNIORI A
1.

FC Otelul SA Galaţi

12 10 2 0 39-7

32

32

2.

SC FC Steaua Bucuresti SA

12 10 1 1 44-5

39

31

3.

LPS Iolanda Balas Soter Buzau

12 9

0 3 35-16

19

27

4.

ASC Municipal Dunarea Galaţi

12 7

0 5 19-18

1

21

5.

SC FC Rapid Bucureşti SA

12 6

1 5 21-19

2

19

6.

AFC DUNĂREA 2005 Călăraşi

12 5

2 5 21-26

-5

17

7.

Liceul Teoretic Stefan cel Mare

12 5

1 6 21-18

3

16

8.

AFC Unirea 04 Slobozia

12 3

3 6 24-37

-13

12

9.

LPS Galaţi

12 4

0 8 18-34

-16

12

10.

Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon

12 3

2 7 23-37

-14

11

11.

ACS Dacia Unirea Brăila (BR)

12 3

1 8 24-33

-9

10

12.

FC Gloria Buzău

11 3

1 7 22-43

-21

10

13.

ACSM Delta Aegyssus Tulcea

11 1

2 8 16-34

-18

5

JUNIORI B

1. Asociatia Regal Sport Club "Ferdinand I" 13 11 1 1 75-14 61 34
2. SC FC Steaua Bucuresti SA

13 11 0 2 57-11 46 33

3. SC FC Rapid Bucureşti SA

13 10 1 2 53-23 30 31

4. FC Otelul SA Galaţi

13 8 3 2 32-12 20 27

5. LPS Galaţi

13 8 0 5 27-16 11 24

6. Liceul Teoretic Stefan cel Mare

13 7 1 5 24-19 5

22

7. ACS Dacia Unirea Brăila (BR)

13 4 4 5 20-18 2

16

8. ACSM Delta Aegyssus Tulcea

13 4 3 6 18-17 1

15

9. AFC DUNĂREA 2005 Călăraşi

13 5 0 8 19-39 -20 15

10. ASC Municipal Dunarea Galaţi

13 3 4 6 22-28 -6 13

11. FC Gloria Buzău

13 3 1 9 15-58 -43 10

12. LPS Iolanda Balas Soter Buzau

13 1 5 7 12-37 -25 8

13. AFC Unirea 04 Slobozia

13 1 3 9 11-35 -24 6

14. Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon

13 1 2 10 7-65 -58 5

JUNIORI A1

1

Metalul L.P.S Buzau

16

16

0

0

169-11

48p

+27

2

Locomotiva-Viitorul 2010

17

15

1

1

95-18

46p

+19

3

F.C. Petrolul Berca

18

14

0

4

86-24

42p

+15

4

Avintul Spartac Zarnesti

18

14

0

4

83-52

42p

+15

5

Viitorul 08 Vernesti

18

12

0

6

70-36

36p

+9

6

Infratirea Zoita

18

11

1

6

47-40

34p

+7

7

Victoria Boboc

18

8

2

8

65-50

26p

-1

8

Soimii Costesti

17

8

1

8

58-37

25p

+1

9

Recolta Salcioara

18

7

0

11

42-62

21p

-6

10

Diadema Gheraseni

18

6

2

10

47-71

20p

-7

11

Soimii Siriu

17

6

0

11

37-69

18p

-9

12

Vointa Lanuri

18

6

0

12

43-76

18p

-9

13

Carpati Nehoiu

17

5

2

10

38-52

17p

-10

14

Gloria Vadu-Pasii

18

3

2

13

29-99

11p

-16

15

A.S.Sageata

18

2

1

15

16-161

7p

-20

16

Vointa Lunca

18

2

0

16

30-97

6p

-21

JUNIORI C
1

L.P.S. 1 Buzau

7

7

0

0

75-0

21p

+9

2

C.S. Soimii 1 Buzau

7

5

1

1

41-6

16p

+7

3

C.S.M. 2 RM. SARAT

7

5

1

1

19-7

16p

+7

4

C.S.M. 1 Rm.Sarat

7

3

1

3

10-28

10p

+1

5

L.P.S. 2 Buzau

7

3

0

4

18-17

9p

0

6

C.S.M. 3 RM.SARAT

7

1

1

5

6-29

4p

-8

7

C.S. Soimii 2 Buzau

7

1

0

6

8-46

3p

-9

8

F.C.Gloria Buzau

7

1

0

6

5-49

3p

-9

JUNIORI D
1

L.P.S. 1 Buzau

5

5

0

0

40-2

15p

+6

2

F.C.Gloria 1 Buzau

5

4

0

1

12-7

12p

+6

3

Carpati Nehoiu

5

3

0

2

9-5

9p

0

4

Staruinta Sageata 1

5

2

0

3

10-16

6p

0

5

Staruinta Sageata 2

5

1

0

4

3-27

3p

-3

6

F.C Salis Buzau

5

0

0

5

2-19

0p

-9

JUNIORI E
1

L.P.S. 1 Buzau

6

6

0

0

18-1

18p

+9

2

Viitorul 1 Buzau

6

5

0

1

24-1

15p

+6

3

C.S.M. 1 Rm.Sarat

6

3

1

2

12-9

10p

+1

4

C.S.M. 2 RM. SARAT

6

3

0

3

14-15

9p

0

5

L.P.S. 3 Buzau

6

2

1

3

7-12

7p

-2

6

F.C.Gloria Buzau

6

1

0

5

2-19

3p

-6

7

L.P.S. 2 Buzau

6

0

0

6

0-20

0p

-9

TROFEUL GHE. OLA

1

F.C Salis Buzau

4

3

0

1

6-2

9p

+3

2

C.S.Soimii Buzau

4

3

0

1

4-1

9p

+3

3

L.P.S. Buzau

4

2

1

1

4-2

7p

+1

4

A.S Romeo Iamandi

4

0

2

2

0-3

2p

-4

5

F.C.Gloria Buzau

4

0

1

3

0-6

1p

-5

TROFEUL GHE. ENE
1

F.C Salis Buzau

2

2

0

0

6-0

6p

+3

2

L.P.S. Buzau

3

2

0

1

5-3

6p

+6

3

C.S.Soimii Buzau

2

1

0

1

3-3

3p

0

4

C.S.M. Ramnicu Sarat

3

0

0

3

2-10

0p

-9

6. Pregatire suplimentara pentru formarea clasei a V-a – toti profesorii catedrei

ANALIZA SWOT
Puncte tari:
- membrii catedrei de fotbal sunt tineri, ambitiosi, dornici de afirmare, bine pregatiti
profesional, in permanenta preocupati de instruirea lor didactica;
- colaborare buna cu A.J.F., F.R.F.
- colaborare buna cu parintii pe linie de invatamant si sportiva.
Puncte slabe:
- lipsa terenurilor de pregatire.
Oportunitati:
- intensificarea pregatirii si obtinerea de rezultate pentru a atrage pe parinti si implicit pe copii
- apropierea si colaborarea cu ceilalti profesori de specialitate din judet pentru depistarea
talentelor

Masuri de ameliorare:
- achizitionarea de material sportiv si echipament
- intensificarea selectiei
- promovarea pozitiva a liceului.
Sef catedra,
IONESCU CEZAR

HANDBAL
COMPONENTA CATEDREI DE HANDBAL:

NUMELE SI PRENUMELE

1.BADUCU

GEORGIAN

NORMA DIDACTICA

GRAD DIDACTIC

1/1

I

2.DRAGANCEA IONUT

1/1

I

3.RADU

BOGDAN

1/1

I

4.CONSTANTIN BOGDAN

1/1

DEF

5.CIGHIR

MARGARETA

1/1

I

6.SANDOIU

LUCIAN

1/1

I

REZULTATE OBTINUTE:
- JUNIORI I MASC. LOCUL 2/8, SERIA B,CAMPIONAT NATIONAL FRH
- JUNIORI II MASC. LOCUL 4/7, SERIA B,CAMPIONAT NATIONAL FRH
- JUNIORI III MASC. LOCUL 4/7, SERIA C,CAMPIONAT NATIONAL FRH
-JUNIOARE I FEM. LOCUL 6/6, SERIA B,CAMPIONAT NATIONAL FRH
-JUNIOARE III FEM. LOCUL 7/8 ,SERIA B ,CAMPIONAT NATINAL FRH
ANALIZA SWOT:
A. PUNCTE TARI:
1) ACTIVITATEA PROFESORILOR S-A DESFASURAT PLANIFICAT CONFORM PROGRAMELOR SCOLARE.TOTI MEMBRII CATEDREI SI-AU
INTOCMIT SI PREDAT LA TIMP PLANIFICARILE.
2) TOTI ELEVII AU PROMOVAT LA OBIECTUL EDUCATIE FIZICA
3) CEI MAI BUNI AU FOST SELECTIONATI IN ECHIPELE REPREZENTATIVE ALE LICEULUI SI AU PARTICIPAT ATAT IN CAMPIONATELE NATI-

ONALE DE JUNIORI CAT SI IN CAMPIONATELE NATIONALE SCOLARE:
4) ECHIPA DE JUNIORI I MASCULIN OCUPA MOMENTAN LOCUL 2 IN
SERIA B, CAMPIONAT NATIONAL CU SANSE REALE DE CALIFICARE LA TURNEUL SEMIFINAL.PROF: BADUCU GEORGIAN
5) ECHIPA DE JUNIORI II MASCULIN OCUPA MOMENTAN LOCUL 4 IN
SERIA B CAMPIONAT NATIONAL CU SANSE REALE DE CALIFICARE LA TURNEUL SEMIFINAL. PROF:DRAGANCEA IONUT
6) ECHIPA DE JUNIORI III MASCULIN OCUPA MOMENTAN LOCUL 4 IN
SERIA B CAMPIONAT NATIONAL CU SANSE REALE DE CALIFICARE LA TURNEUL SEMIFINAL. PROF:CONSTANTIN BOGDAN

7) ECHIPELE REPREZENTATIVE ALE LICEULUI SUNT PE PRIMUL LOC LA FAZA
JUDETEANA A OLIMPIADEI NATIONALE A SPORTULUI
SCOLAR ATAT LA MASCULIN CAT SI LA FEMININ, CU MARI SANSE DE CALIFICARE
LA FAZA ZONALA.

8) SPORTIVII SELECTIONATI PENTRU LOTURILE NATIONALE DE JUNIORI AU CONFIRMAT,SCARLAT CATALIN DE LA ECHIPA DE JUN I MASCULIN,
PROF:BADUCU GEORGIAN AU FOST SELECTIONATI LA C.N.E. SIGHISOARA SI ESTE
COMPONENT AL LOTULUI NATIONAL DE JUNIORI.
B. PUNCTE SLABE:
1) NU AM AVUT LA NIVELUL ECHIPELOR DE JUNIOARE II REPREZENTARE LA CAMPIONATELE NATIONALE.
2) PARTICIPAREA PROFESORILOR DE LA CATEDRA LA PROCESUL
DE SELECTIE ATAT PENTRU FORMAREA CLASEI aVa CAT SI
PENTRU COMPLETAREA COLECTIVELOR DE ELEVI LA CLASELE
DE GIMNAZIU NU S-A DESFASURAT CONSECVENT,IN VIITOR
DORIND MAI MULTA IMPLICARE SI PROFESIONALISM DIN PARTEA ACESTORA.
3)ECHIPA DE JUNIOARE III FEMININ OCUPA MOMENTAN LOCUL7/8 ,
SERIA B CAMPIONAT NATIONAL.PROF: CIGHIR MARGARETA
4)ECHIPA DE JUNIOARE I FEMININ OCUPA MOMENTAN LOCUL 6/6 ,

SERIA B CAMPIONAT NATIONAL.PROF: SANDOIU LUCIAN
C. OPORTUNITATI:
1) DORIM SA AVEM IN CONTINUARE ACEEASI SUSTINERE DIN
PARTEA CONDUCERII SCOLII IN PROBLEMA LEGATA DE SALA
SPORTURILOR,SPRIJIN CE AR REZOLVA MOMENTAN PROBLEMA
UNOR CONDITII REGULAMENTARE DE PREGATIRE.
2) INTENSIFICAREA PREGATIRII SI OBTINEREA DE NOI PERFORMANTE,FAPT CARE AR AMPLIFICA INTERESUL PARINTILOR SI
IMPLICIT AL COPIILOR PENTRU PRACTICAREA HANDBALULUI.
3) DORIM O MAI ATENTA ABORDARE DE CATRE PROFESORII
CATEDREI A LUCRULUI CU GRUPE MICI DE NIVEL I-IV, FAPT CE
AR USURA FORMAREA CLASEI aVa.
4) DORIM O MAI BUNA COLABORARE CU PROFESORII DE SPECIALITATE DIN JUDET PENTRU DEPISTAREA COPIILOR TALENTATI.
D. MASURI DE AMELIORARE:
1) INTENSIFICAREA SELECTIEI,CAUTATEA DE MODALITATI PRIN
CARE SA REUSIM ATRAGEREA UNUI NUMAR CAT MAI MARE DE
COPII CARE SA DOREASCA PRACTICAREA HANDBALULUI DE
PERFORMANTA.
2) PROMOVAREA POZITIVA A IMAGINII LICEULUI NOSTRU SI A
CATEDREI DE HANDBAL IN PRIMUL RAND DE CATRE NOI CEI
DIRECT IMPLICATI.
3) INTENSIFICAREA PROPAGANDEI CE VIZEAZA PRACTICAREA
HANDBALULUI DE PERFORMANTA IN TOATE MIJLOACELE MASSMEDIA.
4) ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENT SI MATERIALE SPORTIVE
PENTRU ECHIPELE PARTICIPANTE IN COMPETITII
5) ATRAGEREA A CAT MAI MULTOR SURSE DE FINANTARE EXTRABUGETARE PRIN DONATII,SPONSORIZARI,ETC.

Responsabil catedra handbal:
Profesor:Baducu Georgian

COMISIA INVATATORILOR
1.
2.
3.
4.
5.

Componenta:
Prof.inv.primar Tabacaru Iuliana
Institutor Gaman Lorina
Prof.inv.primar Ion Daniela
InvatatorToma-Nicolau Elena
Prof.inv.primar Mirica Andreea

Prof.inv.primar Tabacaru Iuliana

























I. Responsabilitati-profesor pentru invatamantul primar, gradul didactic I;
Responsabil al Comisiei metodice a invatatorilor, al Comisiei de sustinere educationala si presedinte
al Comisiei de procurare a rechizitelor scolare;
Membru in Comisia de Curriculum, de Control Managerial Intern, de promovare a imaginii scolii,
pentru spectacole, de inventariere si Consiliu de Admninistratie
II.Incadrarea- clasa pregatitoare
III.Cursuri de perfectionare, concursuri, copii dupa diploma
Cursul de formare “Abilitatea curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa
pregatitoare”, organizat de Casa Corpului Didactic Buzau
Concursul Gazeta Matematica;
Concursul national Comper-Comunicare
Concursul national Comper-Matematica
Concursul national de desene Carrefour- editia de Craciun
Concursul national “1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei”
Simpozionul national “Valorile nationale si provocarile noii generatii”
IV.Activitati la nivelul catedrei
Intocmirea planificarii calendaristice in functie de programa scolara pentru clasa pregatitoare si de
particularitatile de varsta ale elevilor;
Aplicarea testelor de evaluare initiala la debutul anului scolar 2015-2016;
Adaptarea planificarii la nivelul clasei de elevi
Intocmirea proiectarii unitatilor de invatare, adaptate nevoilor colectivului de elevi, in urma
observarii sistematice si a evaluarii formative;
Analiza rezultatelor testelor, formularea unor concluzii si stabilirea unui plan de masuri. Discutarea
rezultatelor acestor teste cu parintii elevilor.
Motivarea elevilor prin incurajari, recompense,dar si sanctiuni daca a fost cazul;
In urma studierii curriculumului am stabilit schema orara si am intocmit orarul clasei;
Realizarea portofoliilor personale ale elevilor si prezentarea acestora in cadrul sedintelorconsultatiilor cu parintii;
Mentinerea unei legaturi permanente cu parintii;
Aplicarea unor chestionare in cadrul sedintelor cu parintii;
Proiectarea unor activitati ce presupun aplicarea practica a cunostintelor, priceperilor si deprinderilor
insusite;
Sustinerea in cadrul Comisiei metodice a invatatorilor a lectiei “ 1 Decembrie- Ziua Nationala a
Romaniei”
Respectarea indicatiilor metodice oferite de indrumatoare didactice, legislatia scolara in vigoare si de

nevoile comunitatii locale.
Parteneriate si proiecte educationale






1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei
Ziua Educatiei
Copiii si biserica
La un pas de scoala!
Parteneriat cu Asociatia “Euproro”




V.Activitati la nivel judetean
Participarea la sedintele de perfectionare organizate si la cercul pedagogic;
Au fost demarate proiecte educationale.
Instit. Gaman Lorina























I. Responsabilitati-institutor, gradul didactic I;
Membru in Comisia metodica a invatatorilor;
Membru in Comisia Cornul si Laptele.
II.Incadrarea- clasa I
III.Cursuri de perfectionare, concursuri, copii dupa diploma
Concursul Gazeta Matematica;
Concursul national Comper-Comunicare
Concursul national Comper-Matematica
Rezultate: locurile II si III la concursurile mentionate
IV.Activitati la nivelul catedrei
Intocmirea planificarii calendaristice in functie de programa scolara pentru clasa I si de
particularitatile de varsta ale elevilor;
Aplicarea testelor de evaluare initiala la debutul anului scolar 2015-2016;
Adaptarea planificarii la nivelul clasei de elevi
Intocmirea proiectarii unitatilor de invatare, adaptate nevoilor colectivului de elevi, in urma
observarii sistematice si a evaluarii formative;
Analiza rezultatelor testelor, formularea unor concluzii si stabilirea unui plan de masuri. Discutarea
rezultatelor acestor teste cu parintii elevilor clasei I;
Motivarea elevilor prin incurajari, recompense,dar si sanctiuni daca a fost cazul;
In urma studierii curriculumului am stabilit schema orara si am intocmit orarul clasei;
Realizarea portofoliilor personale ale elevilor si prezentarea acestora in cadrul sedintelorconsultatiilor cu parintii
Aplicarea unor chestionare in cadrul sedintelor cu parintii;
Proiectarea unor activitati ce presupun aplicarea practica a cunostintelor, priceperilor si deprinderilor
insusite;
Sustinerea in cadrul Comisiei metodice a invatatorilor a referatului”Stimularea creativitatii elevilor
la ciclul primar”
Respectarea indicatiilor metodice oferite de indrumatoare didactice, legislatia scolara in vigoare si de
nevoile comunitatii locale.
Parteneriate si proiecte educationale
1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei
Ziua Educatiei
Copiii si biserica




La un pas de scoala!
V.Activitati la nivel judetean
Participarea la sedintele de perfectionare organizate si la cercul pedagogic;
Profesor pentru invatamatul primar, ION DANIELA MARIANA

o

o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Responsabilităţi: - învăţător, grad didactic II, membru al Comisiei de consiliere si orientare scolara si
activitati extrascolare, membru al Comisiei metodice a invatatorilor, Membru al Comisiei petru
atelierul de lectura, membru in Comisia de desfasurare a Evaluarii Nationale, Responsabil Comisia
petru rechizite, membru in Comisia pentru ocuparea postului de educatoare.
Încadrare: pe catedra de învăţător la clasa a II-a
Cursuri de perfecţionare:
Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa pregatitoare;
Jocul didactic de la formal la nonformal in invatamantul primar;
Arte vizuale si lucru manual de la pasiune la job;
Tehnici de evaluare.
Activităţi la nivelul catedrei:
lectie demonstrativa „Iarna”
referat „Efectele televizorului asupra mintii umane”
proiect de activitate: ,,Ziua Mondială a Educaţiei”
Ziua Sportului Romanesc – Campionatul European de Tenis de Masa – Sala Sporturilor
Buzau
Proiect educational si activitatea: ,,1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei” – serbare
dedicată Zilei Naţionale a României şi parteneriat cu clasele preg., I, III şi IV;
serbare de Crăciun
activitate: ,, Sa-l cunoastem pe Eminescu”
activitate: ,, 24 Ianuarie 1859 – Unirea cea Mică”
Proiect educational in parteneriat cu biblioteca scolii „Creanga, prietenul copilariei mele”
Parteneriat Scoala-Biserica Sf. Apostol Andrei
Activităţi la nivel judeţean:
expozitie Casa Corpului Didactic Buzau „Bogatii din cosul toamnei”
participarea la Dezbaterea „Alimentatia sanatoasa si activitatea fizica in randul copiilor si
adolescentilor in scoala si comunitate organizate de D.S.P Buzau
,,Ziua Armatei” – vizita la Scoala de Maistri Militari si Subofiteri ai Fortelor Armate
Aeriene ,,Traian Vuia” – Boboc, Buzau
Colaborare cu Teatrul pentru copii ,,Traistuta cu povesti” Buzau
Participare la activitatea Cercului Metodic 24
Vizita la Muzeul Judetean Buzau cu ocazia expozitiei „Aurul si argintul antic al romanilor”
Expozitie Carrefour Buzau
Proiect de parteneriat educational „La un pas de scoala”
Activităţi la nivel naţional şi internaţional:
Simpozion International „Cartea, conditie esentiala a demersului educational de calitate, premiul III,
II, I, de Excelenta;
Concurs Interjudetean de Creatie plastica si Abilitati Practico-Aplicative „Anotimpurile”;

o
o
o
o
o
o
o
o
o

participarea la Concursul ,,Comper” – locul I, II si III;
participarea la Concursul ,,Gazeta matematică” – locul I, II si III;
,,Bun venit la scoala” – Simpozion National Essential Media;
Simpozion National Smart.
Simpozion “Taramul minunat al basmelor”
Concurs “Necuvintele”, mentiune, locul I;
Simpozion interjudetean “Sa pastram spiritual sarbatorilor de iarna”, actiuni de voluntariat;
Simpozion interjudetean “Impreuna vom reusi”
Simpozion National si Concurs “Evaluarea in invatamantul preuniversitar de la teorie la practica”,
premii I.
Învăţător: Toma-Nicolau Elena-Dana

o Responsabilităţi: - învăţător grad didactic II, membru al Comisiei de disciplină, de coordonare a
parteneriatelor şcolare, de mobilitate, promovarea imaginii scolii
o Încadrare: pe catedra de învăţător la clasa a III-a
o Cursuri de perfecţionare: - pregătire în vederea obţinerii gradului didactic I;
- concursuri: - ,,ComPer” – locul I, II si III;
,,Gazeta matematică” – locul I, II si III
o Activităţi la nivelul catedrei: - activitate: ,,Ziua Mondială a Educaţiei”
Ziua Sportului Romanesc – Campionatul European de Tenis de Masa – Sala Sporturilor Buzau
Activitate in colaborare cu biblioteca - ,,Vasile Alecsandri – poetul din Mircesti”
activitate: ,,1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei” – serbare dedicată Zilei Naţionale a
României şi parteneriat cu clasele preg., I, II şi IV;
serbare de Crăciun
activitate: ,,Eminescu in suflet de copil”
activitate: ,, 24 Ianuarie 1859 – Unirea cea Mică”
o Activităţi la nivel judeţean: - ,,Ziua Armatei” – vizita la Scoala de Maistri Militari si Subofiteri ai
Fortelor Armate Aeriene ,,Traian Vuia” – Boboc, Buzau
Colaborare cu Teatrul pentru copii ,,Traistuta cu povesti” Buzau
Participare la activitatea Cercului Metodic 20
o Activităţi la nivel naţional şi internaţional:
- ,,101 antreprenori la clasa” – activitate desfasurata in cadrul proiectului ,,Comunitatea noastra” - Junior
Achivement Romania
participarea la Concursul ,,ComPer” – locul I, II si III
participarea la Concursul ,,Gazeta matematică” – locul I, II si III
,,Bun venit la scoala” – Simpozion National Essential Media
Simpozion National Smart
Prof.inv.primar Mirica Andreea



I. Responsabilitati-profesor pentru invatamantul primar, gradul didactic II;
Membru in Comisia metodica a invatatorilor;
Membru, reprezentant al sindicatului in Comisia de Asigurare a Calitatii;





Membru in Comisia de Mobilitate;
Membru in Comisia pentru reducerea absenteismului si evaluare ritmica;
Responsabil al Comisiei Corn si Lapte.
II.Incadrarea- clasa a IV-a






















III.Cursuri de perfectionare, concursuri, copii dupa diploma
Cursul de formare “Abilitatea curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa
pregatitoare”, organizat de Casa Corpului Didactic Buzau
Concursul Gazeta Matematica;
Concursul national Comper-Comunicare
Concursul national Comper-Matematica
Concursul national de desene Carrefour- editia de Craciun
Concursul national “1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei”
Simpozionul national “Valorile nationale si provocarile noii generatii”
IV.Activitati la nivelul catedrei
Intocmirea planificarii calendaristice in functie de programa scolara pentru clasa a IV-a si de
particularitatile de varsta ale elevilor;
Aplicarea testelor de evaluare initiala la debutul anului scolar 2015-2016;
Adaptarea planificarii la nivelul clasei de elevi
Intocmirea proiectarii unitatilor de invatare, adaptate nevoilor colectivului de elevi, in urma
observarii sistematice si a evaluarii formative;
Analiza rezultatelor testelor, formularea unor concluzii si stabilirea unui plan de masuri. Discutarea
rezultatelor acestor teste cu parintii elevilor clasei a IV-a;
Motivarea elevilor prin incurajari, recompense,dar si sanctiuni daca a fost cazul;
In urma studierii curriculumului am stabilit schema orara si am intocmit orarul clasei;
Realizarea portofoliilor personale ale elevilor si prezentarea acestora in cadrul sedintelorconsultatiilor cu parintii;
Mentinerea unei legaturi permanente cu parintii;
Aplicarea unor chestionare in cadrul sedintelor cu parintii;
Proiectarea unor activitati ce presupun aplicarea practica a cunostintelor, priceperilor si deprinderilor
insusite;
Sustinerea in cadrul Comisiei metodice a invatatorilor a referatului “Blocaje in comunicare si
modalitati de depasire a acestora”
Respectarea indicatiilor metodice oferite de indrumatoare didactice, legislatia scolara in vigoare si de
nevoile comunitatii locale.
Parteneriate si proiecte educationale







1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei
Ziua Educatiei
Copiii si biserica
La un pas de scoala!
Parteneriat cu Asociatia “Euproro”




V.Activitati la nivel judetean
Participarea la sedintele de perfectionare organizate si la cercul pedagogic;
Au fost demarate proiecte educationale.

Analiza Swot:
PUNCTE
TARI
- obţinerea de
rezultate bune şi
foarte bune la
concursuri;
- implicarea
părinţilor în
activităţile clasei;
- depunerea de
eforturi pentru
îmbunătăţirea bazei
materiale a clasei;
- îmbunătăţirea
comunicării cu
personalul de la
CSC 1 pentru copil
din centrul de
plasament;

PUNCTE
SLABE

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- mobilierul existent
care nu corespunde
necesităţilor actuale
ale elevilor (toate
băncile se clatină);

- existenţa grădiniţei
liceului care ne
furnizează mare
parte din elevii de
clasă pregătitoare;

- elevii de la etaj
care învaţă dupăamiaza şi care strică
imaginea liceului
prin acţiunile
neinspirate pe care
le fac;

- echipele de tenis de
- lipsa unui
masă, majorete,
videoproiector şi a
atletism şi fotbal
unui ecran în fiecare care atrag copiii spre
sală de clasă pentru practicarea unui
a facilita folosirea
sport;
mijloacelor
moderne în procesul - existenţa cadrelor
instructiv-educativ; didactice care sunt
preocupate de
- tablele sunt foarte îmbunătăţirea
vechi şi abia se vede procesului instructivceea ce se scrie pe
educativ şi de
ele.
perfecţionare şi
autoperfecţionare;
- relaţia de
colaborare de la
nivelul catedrei în
vederea desfăşurării
acţiunilor comune.

Responsabil Comisie Metodica ,
Tabacaru Iuliana

- numărul mare de
elevi problemă
proveniţi atât din
centrul de
plasament, cât şi din
familie alungă mulţi
elevi buni, care aleg
să studieze la alte
şcoli.
-lipsa implicarii
unor parinti si un
dezechilibru creat
intre scoala-familie
-

COMISIA METODICA A EDUCATOARELOR
G.P.N. L.P.S. a început anul şcolar cu un efectiv de 57 copii, repartizaţi pe criterii de vârstă
la trei grupe: grupa mică – ed Pătrașcu Cristina,gradul didactic I, grupa mijlocie – ed. Nedelcu
Dumitra ,gradul didactic I, grupa mare – ed.Roșu Alina Nicoleta.
Copiii s-au adaptat relativ uşor programului din grădiniţă, excepţie făcând câţiva copii de
nivelul I pentru care s-au depus eforturi suplimentare ,ei venind direct din familie.
La fiecare grupă în parte, doamnele educatoare au realizat şi completat toate documentele
aferente(planificare, catalog, programe opţionale, jurnalul grupei, etc.)
S-au aplicat teste de evaluare iniţială, continuă şi sumativă.
În urma aplicării acestor teste de evaluare, copiii au demonstrat că şi-au îmbunătăţit
cunoştinţele, formându-şi priceperi şi deprinderi adecvate integrării şcolare. Doamnele educatoare au
demonstrat profesionalism aplicând şi adaptând în mod creativ noul curriculum. Toate activităţile din
grădiniţă s-au desfăşurat în conformitate cu metodologia în vigoare, aplicându-se noi metode active
şi interactive.
Doamnele educatoare au fost implicate în diferite acţiuni şi proiecte educaţionale: Proiect
Educaţie pentru sănătate-”Sanatosi,voiosi,voinici”, ,,La un pas de scoala ”,pareneriat cu Asociatia
EUPRORO-trupa de teatru,continuand si proiectele de parteneriat cu părinţii-”Impreuna vom cuceri
noi orizonturi”.Proiect international-Just calm and enjoy life .
În ceea ce priveşte activităţile extraşcolare, ele s-au concretizat după cum urmează:
Excursii în Parcul Crâng;
Vizite în cartier şi în oraş;
,,Carnavalul toamnei” – divertisment;
Teatru ,,Greiererele și furnica”;
Teatru ,,Fetița cu chibriturile”;
Teatru”Ciubotelele ogarului”;
Serbăre de Crăciun;
Activităţi educative: ,,Eminescu – poet naţional”- recitare de poezie ;
Organizarea unei expozitii de arta populara( ed.Patrascu Cristina,Nedelcu Dumitra si Roșu
Alina Nicoleta).
În cadrul Comisiei metodice, doamnele educatoare au susţinut referate, activităţi demonstrative
şi proiecte tematice:
-”Joc,invatare,timp liber si educativ-valori formatif-explorative,psiho-sociale si terapeutice”referat-Patrascu Cristina;
-”Prezentarea modalităților de evaluare pentru semestrul 1” – referat, Nedelcu Dumitra
La nivel judetean doamnele educatoare au participat la Consfatuirile de inceput de an scolar si la
Cercul Pedagogic al educatoarelor .
-Masa rotunda –Abordarea “Curriculumului pentru învățământul preșcolar”, conform Comisiei
metodice
- Dezbatere comună – rezultatele evaluării continue la sfârșitul semestrului I
Analiza Swot-puncte tari:o buna colaborare cu parintii si inplicarea lor in tot ce inseamna
actul instructiv-educativ al prescolarilor;
-puncte slabe:necesitatea unor materiale didactice inerente desfasurarii activitatilor educative din
gradinita.

SECRETARIAT
In anul scolar 2015/2016 Semestrul I in calitate de secretar sef mi-am indeplinit sarcinile
de serviciu conform fisei postului.
- am pregătit toate documentelor şcolare pentru începerea anului şcolar:
- am completat dosarele elevilor cu acte de identitate, am solicitat foile matricole pentru elevii noi
veniti.
- am completat dosarele cadrelor didactice cu acte necesare la dosarele personale.
- am eliberat adeverinte pentru cadrele didactice, elevi, personal nedidactic ;
- am completat situatiile pentru statistica şcolara inceput de an scolar, SC 4- sfârşit de semestru I,
predandu-se in timp util la Inspectoratul Scolar Judetean;
- am intocmit situaţia privind evidenţa alocaţiei pentru elevii care au implinit 18 ani pana la data
de 30.09 2015;
- s-au introdus toti elevii in SIIIR;
- am intocmit situaţiile privind evidenţa alocaţiei pentru elevii care au implinit 18 ani si situatia
alocatiilor pe fiecare luna in parte( octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie)

;

- am intocmit situatia BDNE - in excel – pentru toti salariatii LPS si am predat-o la Inspectoratul
Scolar ;
- am

intocmit STATUL DE PERSONAL, macheta Visan pentru normare si am

predat-o la

Inspectoratul Scolar ;
- am intocmit dosarul cu incadrarea personalului didactic pentru anul scolar 2015-2016 si am
predat-o la Inspectoratul Scolar ;
- am intocmit situatia privind

evidenţa personalului didactic şi nedidactic în format electronic –

pentru Inspectoratul Teritorial de muncă - REVISAL.
- am completat si am eliberat dosarele si foile matricole pentru elevii plecati la alte unitati scolare;
- am fixat salariile de bază ale angajaţilor unităţii
- am completat 1230 diplome promotia 2014 (170 diplome absolvire ciclul inferior + 1060 diplome
absolventi cls. a XII-a –BAC, DIPLOME DE ABSOLVIRE A LICEULUI, ATESTATE M-I,
CERTIFICATE CALIFICARE NIVEL 3 SPORTIV, CERTIFICATE COMPETENTE L.ROMANA,
CERTIFICATE COMPETENTE L.INTERNATIONALA,

CERTIFICATE COMPETENTE

DIGITALE, ) am eliberarat actele de studii;
- am intocmit ştate de plată pentru burse ,,Bani de liceu’’ lunar.
- m-am ocupat de mişcarea elevilor şi completarea dosarelor acestora;

- am

intocmit pontajul pentru personalul didactic si personalul didactic- auxiliar - lunar.

- am redactat corespondenţa şcolara .
- am transcris in registrul cu regim special, deciziile emise de directorul unitatii: decizii examene
corigente, ex. diferente, treceri la alte categorii de salarizare, decizii privind componentele comisiilor
pentru anul scolar 2015-2016;
- tin la zi, evidenta incadrarilor lunare;
- am informat candidatii prin afisare la aviziere sau comunicare directa asupra examenelor (date,
acte necesare, bibliografie etc.) ;
- la inceput de an am completat contractele de munca pentru toti angajatii noi ai unitatii
- am transmis in scris, profesorilor liceului, calificativele anuale;
- am inregistrat corespondenta, actele, documentele liceului in registrul de intrare iesire;
- am eliberat adeverinte elevilor ori de cate ori acestia au solicitat;
- asigur legatura liceului cu exteriorul prin telefon, fax, e-mail ;

Compartimentul financiar-contabil
RAPORT DE ACTIVITATE
la data de 31.12.2015





-

Liceul cu Program Sportiv Iolanda Balas Soter Buzău a beneficiat pana la data de 31.12.2015 de
finanţare, după cum urmează:
Finanţare de la bugetul local în valoare de 5.296.014 lei
Finanţare de la bugetul de stat în valoare de 362.094 lei
Sume primite de la Primăria Mun. Buzău 80.000 lei
Sume primite pentru derularea Proiectului Erasmus 93.378 lei
Cheltuielile instituţiei de la bugetul local au fost în valoare 5.427.626 lei, din care:
cheltuieli de personal 3.872.455lei
cheltuieli cu bunuri si servicii 1.555.171 lei
cheltuieli privind activitatea sportivă 80.000 lei
cheltuieli de la consiliul judetean- proiecte 5.000 lei
Cheltuielile institutiei de la bugetul de stat au fost in valoare de 327.090 lei din care
cheltuieli de personal 77.497 lei
cheltuieli cu bunuri si servicii 426 lei
cheltuieli cu ajutoare sociale in natura – abonamente elevi 191.325 lei
cheltuieli privind bursele 92.846 lei
Cu privire la activitatea autofinanţată, situatia cheltuielilor si veniturilor se prezintă astfel:
cheltuieli cu bunuri si servicii 260.452 lei
venituri din prestari servicii si alte activitati – 232.837 lei
venituri din concesiuni şi închirieri 18.991 lei
La data de 31.12.2015, instituţia înregistra plati restante către furnizori în valoare de 299.377 lei
din care arierate 106.579 lei.
Contabilul sef a desfasurat urmatoarele activitati conform sarcinilor din fisa postului:
1. întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, în termenele şi condiţiile
prevăzute de lege;
2. întocmeşte acte justificative şi documente contabile, cu respectarea formularelor şi regulilor de
alcătuire şi completare în vigoare;
3. urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificatiei bugetare ;
4. organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi
sistematic în evidenţa contabilă;
4. organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile în
vigoare;
5.organizează şi conduce operaţiunile contabile pentru şcoală, cantină, internat, sintetic şi analitic
şi ia toate măsurile ca evidenţa să fie la zi;
6. întruneste şi controlează periodic personalu1 care gestioneaza valori materiale ;
7. constituie contracte de garanţie pentru gestionari şi urmăreste modul de formare a garanţiilor
materiale ;
8. urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Verifică şi definitivează statele de salarii cu
sume de retinut.
9. întocmeste formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi
bancare, pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor ;
10. organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruieşte şi controlează personalul
unităţii şcolare în vederea efectuării corecte a operatiunilor de inventariere;
11. duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi administrativă
a salariatilor;
12. întocmeste dările de seamă contabile şi cele statistice, precum şi contul de execuţie bugetară;
12. verifică statele de plată, listele de avans chenzinal, indemnizaţiile de concediu de odihna,
concediu medical, statele de plată a burselor, abonamentelor etc.
13. verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competenţă stabilite de
lege;
14. verifică documentele privind închirierea spaţiilor temporar disponibile şi verifică încasarea
chiriilor;
15. fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile unităţii ;
16. repartizează, pe bază de referat de necesitate, materiale de intretinere, consumabile, etc.;
17. face propuneri în scris conducatorului unităţii privind competenţa comisiilor de receptie
pentru toate bunurile intrate în unitate prin dotări de la buget, din autofinanţare, donaţii etc;
18. intocmeste lunar balanţa de verificare sintetica pe rulaje şi solduri;
19. verifica intocmirea balantei analitice trimestriale pentru obiectele de inventar, lunar pentru
alimente şi materiale de curăţenie şi anual pentru mijloace fixe;
20.clasează şi pastrează toate actele justificative de cheltuieli, documentele contabile, fisele,
balantele de verificare şi verifica contabilul in gestionarea arhivei financiar-contabile;
21. stabileşte obligaţiile către bugetul statului şi asigură vărsarea sumelor respective în termenele
stabilite ;
22. primeşte şi execută formele de poprire şi asigură realizarea titlurilor executorii în condiţii
legale ;
23. verifică încasările de la elevi pentru hrană, regie de cantina şi/sau de cămin;
24. efectuează demersurile pentru obţinerea fondurilor necesare plăţii salariilor şi pentru celelalte
acţiuni finanţate de la bugetul de stat si bugetul local.
25. intocmeste si depune lunar Declaratia 112 catre DGFP BUZAU
26. intocmeste si depune lunar Declaratia la CJAS Buzau privind concediile medicale.
27. intocmeste contracte cu diversi clienti si furnizori
28. intocmeste si transmite lunar catre Primaria Mun. Buzau situatia privind executia bugetara la
venituri, platile restante si indicatorii de bilant.
29. organizeaza si conduce evidenta sintetica si analitica a avansurilor de trezorerie acordate
salariatilor, pe surse de finantare
30. organizeaza si conduce evidenta sintetica si analitica a ordinelor de deplasare si a
deconturilor de cheltuieli pe surse de finantare.
Contabilul unitatii a desfasurat urmatoarele activitati:
-evidenta analitica a conturilor “302”-stocuri (alimente si materiale), ”411”-clienti.
-evidenta obiectelor de inventar aflate in dotarea liceului.

-efectuarea periodica a punctajului dintre gestionari si inregistrarile din contabilitate ,valorificarea
inventarelor si punerea de acord cu evidenta contabila cu respectarea termenelor.
-evidenta zilnica a fiselor de alimente ,materiale si inregistrarea lor in contabilitate.
-realizarea achizitiilor in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) a alimentelor si a
materialelor.
-centralizarea abonamentele primite de la elevi.
-verificarea incasarilor de la elevi pentru hrana si regie de la cantina si caminul scolii.
-intocmirea balantelor analitice , trimestrial ,pe obiecte de inventar, lunar pentru alimente si materiale
de curatenie si anual pentru mijloace fixe
- intocmeste adeverinte pentru pensionare si asigurari de sanatate ocazional la cererea salariatilor.
Contabil sef,
Popa Corina

LABORATOR SI CASIERIE
In anul scolar 2015/2016 in calitate de laborant

mi-am

indeplinit sarcinile de serviciu

conform fisei postului.
1. – tin gestiunea laboratorului de CHIMIE si BIOLOGIE ţinând o evidenţă clară a materialului
existent în laborator, în urma inventarelor făcute anual la nivelul unităţii şcolare;
2. – propun casarea materialului didactic a cărui uzare este imposibilă sau a cărui utilizare prezintă
pericol pentru elevi şi profesori;
3. - împreună cu profesorii care desfăşoară ore in laborator, urmăresc păstrarea mobilierului în bune
condiţii: în cazul producerii unor stricăciuni, il informez , după caz, pe profesor, diriginte sau
directorul unităţii şcolare, în vederea recuperării prejudiciului de la elevul vinovat;
4. – recepţionez materialului didactic nou intrat in şcoală, urmărind ca acesta să corespundă
parametrilor menţionaţi in fişa tehnică ce insoţeşte produsul şi întocmesc proces-verbal de recepţie,
iar în cazul când produsul corespunde, îl inregistrez în fişele de inventariere;
5. - ma preocup ca instalaţiile anexe ale laboratorului să fie în stare de funcţionare, iar în caz contrar
solicit prin referat de necesitate adresat conducerii şcolii, asigurarea fondurilor necesare reparaţiei;
6. – afisez normele privind protecţia muncii şi normele privind prevenirea şi stingerea incendiilor,
transmise de inspectoratul şcolar pe care le respect cu strictete.
În calitate de cadru didactic auxiliar:
7. - colaborez cu profesorul de fizică / chimie/biologie pentru pregătirea lucrărilor experimentale la
orele de fizică / chimie/biologie;
8. - in timpul orelor, asigur asistenţa tehnică profesorilor, intervenind ori de cite ori acest lucru se
impune, asigurand ustensilele de care este nevoie ;
9. – ma preocup de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale, în vederea
aplicării corecte şi complete a reformei învătământului, tin legatura cu toti laborantii din alte scoli.
Mentionez ca am in extindere de sarcina si casieria liceului in acest sens am efectuat incasari
si plati de tot felul:
- efectuez încasări şi plăţi de salarii, ajutoare de boală, burse- bani de liceu , abonamente şi
alte cheltuieli de personal şi materiale, burse elevi R.Moldova;
- ţin evidenţa încasărilor plătilor şi registre de casă separat pentru activităţile bugetului
republican, local şi activităţii extrabugetare (sponsorizări, venituri proprii) cu conturi separate;
- efectuez încasări în numerar de la salariaţii şcolii şi alte persoane fizice, decontări, pe baza
documentelor;
- resping la plată actele care nu sunt întocmite corect, cu ştersături, nu poartă viza de
control preventiv şi aprobarea conducătorului unităţii;
- ridic extrase de cont de la bancă, ingrijindu-se ca acestea să aibă toate anexele:
- depun documentele de încasări şi plăţi la bancă, urmăresc şi sesizez eventualele refuzuri;
- comunic în scris conducerii unităţii, in 24 de ore toate plusurile sau minusurile constatate;
- resping documentele de mişcare a valorilor ce nu corespund realităţii şi legislaţiei.
informând contabilul-şef asupra aspectului şi motivului refuzului:

- la începutul lucrului ma asigur , în prealabil, de neviolarea incuietorilor de la dulapuri şi
casă, iar în cazul semnalării unor nereguli privind securitatea documentelor, voi sesiza conducerea;
- de asemenea, la părăsirea locului de muncă se vor încuia dulapurile:
- tin evidenta elevilor la masa si dau in fiecare zi efectivul;
- numerotez , inregistrez şi eliberez cartelele de masa pentru elevi din internatul unitatii
noastre;
- zilnic predau registrul de casă, cu documentele inscrise, contabilului-şef iar când acesta
lipseşte înlocuitorului său.
- Pastrez in casierie bonuri de benzina necesare deplasari lor si intocmesc actele
corespunzatoare pentru decontarea lor.
- Tin evidenta calatoriilor CFR pentru decontarea biletelor pentru cadrele didactice, resping la
plata actele care nu sunt intocmite corect si care nu sunt aprobate de conducatorul unitatii.
- Tin evident incasarilor platilor de la cantina, chirii de tot felul, intocmesc registre de casa
separate pentru activitatile bugetului republican, local, sponsorizari, ECDL, venituri proprii,
competitii sportive.
- Ridic extrase de cont de la banca si CEC pentru garantii materiale si depun documente de
incasari si plati zilnic la trezorerie.

STEFAN TATIANA
LABORANT-CASIER

ADMINISTRATOR
In perioada 01.09. 2015-31.01.2016 s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere ,scoala internat,
cantina :
- s-a efectuat igienizare , dezinfectie, dezinsectie ,deratizare in scoala, cantina ,internat.
- s-au facut lucrari de intretinere la toate bancile si scaunele (spatare, sezuturi, reparatii cadre
metalice) din clasele de cursuri.
- reparatii lambriuri ,coltare, din holuri si casa scarii elevi si profesori.
- schimbat si igienizat (varuit grupuri sanitare ) si schimbat bazinele de la grupuri sanitare fete si
baieti.
- s-a facut verificare, cu o firma specializata, la instalatia de gaze a blocului alimentar.
- intretinerea si verificarea instalatiilor de incalzire, sanitare ,electrice in toate corpurile de
invatamant pentru buna desfasurare a activitatii.
- reparat mobilier in clase corp A si B;
- igienizat si reparatii curente amfiteatru;
- reparat parchet internat etajul 2;;
- debitat gardulet plasa de la gardul viu din curtea interioara a scolii;
- executat gard la intrarea in curtea liceului;
- montat cosuri de gunoi in curtea liceului;
- plantat gard viu in locurile unde lipseau din curtea scolii;
- s-au achizitinoat scaune noi in sala de mese a cantinei;
- s-au achizitionat saltele si paturi noi in internat;
- am facut inventarierea si popunerile de casare;
- s-a facut intretinerea spatiului verde din curtea scolii;
- s-a efectuat schimbarea coloanei de apa rece deoarece era uzata aproape 100%.
- am mutat biblioteca judeteana dintr-o locatie in alta;
- am facut sala de clasa pentru clasa zero;
- am schimbat lampile in clasele corpului A si holuri;
- am reparat fatada interioara si exterioara a cladirilor.
- am confectionat cadre metalice pentru paturile din internatul nou;
- am ajutat la mobilarea noului interanat (incarcat si descarcat modila).

Administrator,
Bucur Nicolae

BIBLIOTECA
Date despre biblioteca – număr elevi inscrisi - 800
- cadre didactice și personal auxiliar – 40
- număr total de volume – 15000
Contribuția bibliotecarului la îmbunătățirea bazei materiale:
- aranjarea bibliotecii conform C.Z.U.
- creare unui mediu ambiental plăcut.
- afișarea programului și a regulamentului de ordine interioară.
Activitatea cu cititorii :
a) număr de cititori elevi – 800
b) număr de cadre didactice si personal auxiliar – 100
c) numărul volumelor împrumutate la domiciliu – 1020
d) numărul volumelor consultate în bibliotecă – 460
e) numar vizite la biblioteca (frecventa) – 2050
Propaganda bibliotecii și a cărtii
S-au organizat activități și rafturi tematice în concordanță cu evenimentele literare ce au avut loc.
SEPTEMBRIE 2015
Activitate: La inceput de an scolar!
Continut – distribuirea manualelor scolare pe clase.
Schimb interbibliotecar in vederea completarii manualelor lipsa.
Resurse - bibliotecar, invatatori, diriginti
Tabele manuale.
SEPTEMBRIE 2015
Constituirea colectivului de sprijin al bibliotecii.
Resurse – Bibliotecar, invatatori,profesori, elevi.
OCTOMBRIE 2015
Activitate: Popas la biblioteca scolii.
Continut Initierea elevilor in activitatile bibliotecii scolare;
Familiarizarea elevilor cu biblioteca scolara si cu activitatea
desfasurata de biblioteca( vizita de recunoastere).
Resurse: Locul- Sala bibliotecii
Bibliotecar;Invatator;profesori;elevi.

NOIEMBRIE 2015
Activitate: Vasile Alecsandri – portret de autor.

Continut:Evocarea vietii si activitatii literare;
Montaj literar artistic.
Participanti: Cls a III-a
Organizatori: Invatator;Bibliotecar.
DECEMBRIE 2016
Activitate: “O carte citita o comoara descoperita”.
Continut - Prezentare lecturi suplimentare din operele marilor scriitori romani si straini.
Participanti: Cls aV-a- aVIII-a
Organizatori: Bibliotecar; Profesori.
DECEMBRIE 2016
Activitate: 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei
Continut: Expozitie carti si afise informative.
Participanti: Profesori;Invatatori;Elevi.
IANUARIE 2016
Activitatea: “Pe urmele marilor clasici”- M.Eminescu;I.L.Caragiale; I.Creanga.
Continut: Selectarea informatiilor cu privire la viata, activitatea si opera.
Creatii plastice si literare inspirate din operele acestora.
Participanti: Cls aIX-a
Organizatori: Profesori; Bibliotecar.
IANUARIE 2016
Activitate: 24 Ianuarie Unirea Principatelor Romane.
Continut: Expozitie carti si afise informative.
Participanti: Profesori, Invatatori,Elevi.
FEBRUARIE 2016
Activitate: “Scriitorul meu preferat”
Continut: Interpretarea originala a unor momente sau scene din textele literare ale scriitorilor
indragiti.
Organizatori: Profesori; Bibliotecar.
Participanti: Cls a X-a.
MARTIE 2016
Activitati in cadrul Proiectului” CREANGA, PRIETENUL COPILARIEI MELE.”
Continut: Identifica tematica prozei lui Creanga.
Prelucreaza informatii din povesti, trag concluzii pe care le transmit colegilor in mediu
organizat.
Deseneaza,amenajeaza un raft in bibloteca cu aceste lucrari.
Organizatori: Bibliotecar; Invatator.

BANI DE LICEU
Comisia “Bani de liceu”
Responsabil : Prof. Tesleanu Gabriela
Membrii comisiei de evaluare a dosarelor de bursa “Bani de liceu”:
Director prof. Cighir Catalin Sebastian
Prof. –PopescuCecilia Adriana
Prof. – Stanciu Mirela
Secretar -Dumitrescu Roxana
Informatician -Mircea Victor
Contabil – Topor Florentina
Dosare aprobate- 52
Perioada de depunere a dosarelor 15septembrie-30 septembrie 2015
Afisarea pe internet a listei beneficiarilor-28 octombrie.2015
Depunerea contestatiilor 28 octombrie – 2 noiembrie 2015
Rezolvarea contestatiilor 2-6 noiembrie 2015
In anul scolar 2015-2016 membrii comisiei au primit un nr de 52
dosare si au aprobat un numar de 52 dosare care au intrunit conditiile pentru acordarea sprijinului
financiar in cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu”.
Dinamica beneficiarilor pe parcursul semestrului I :
Septembrie 2015 -52
Octombire 2015
-51
Noiembrie 2015
-50
Decembrie2015
-50
Ianuarie2016
-50
Februarie 2016
-51
La sfarsitul fiecarei luni profesorii diriginti au raportat situatia absenteler pe luna in curs.
Comisia “Burse sociale”
Responsabil : prof. Tesleanu Gabriela
Membrii comisiei de evaluare a dosarelor de “Burse sociale”
Director prof. -Chighir Catalin Sebastian
Prof. -Popescu Cecilia Adriana
Prof. –Stanciu Mirela
Secretar-Dumitrescu Roxana
Contabil –Topor Florentina
Informatician –Mircea Victor
Dosarele pentru aceste burse nu au au fost depuse, acestea nefiind acordate din lipsa de fonduri.

Raport asupra activitatii educative desfasurate
in semestrul I din anul scolar 2015- 2016
Unitatea de invatamant: Liceul cu Program Sportiv, “Iolanda Balaş Soter”, Buzău
Adresa email, tel.: liceul_sportivbz@yahoo.com ; 0238422824
Director: Prof. Cighir Catalin Sebastian
Director adjunct: Prof. Strutu Ligia
Prof. coordonator educativ :
Prof. Ispas Stefana Mirela
Tel :

0740079562

e-mail : stefana_ispas@yahoo.com
În anul scolar 2015-2016, Consilierul Educativ şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi
implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi
programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât
posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul şcolar, Biblioteca,
factori economici etc.).
OBIECTIVE URMĂRITE
 statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare
permanentă;
 necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a
educaţiei obligatorii;
 importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor
relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;
 oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor
egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea
inegalităţii şi excluziunii sociale;


stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă,

pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;


utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de

integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;



promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării

standardelor calităţii procesului educaţional;
Proiecte si activitati derulate in semestrul I in anul scolar 2015-2016 :
1) „Just calm down and Ejoy Life” : Erasmus+KA2, prof. coordonator Pascu Aniela;
2) „Changing lives with just a right mix of chlk and challanges”: Erasmus+KA1, prof. coordonator
Corbu Violeta;
3) „Prietenii padurii” proiect educational in parteneriat cu Colegiul Tehnic Buzau si Scoala
Gimnaziala Cislau. Profesori coordonatori: Moise Iuliana Daniela si Mihalache Nicoleta;
4) „Prevenire evenimente rutiere” –seminar organizat de Politia Municipiului Buzau;
5) „Studiul la universitati din tara si strainatate” –activitate sustinuta in cadrul Saptamanii Educatiei
Globale de catre prof. Ilie Lacramioara Marinela, colaborator Educativa Teacher Network la clasele
a XI-a;
6) „Aici nu se pune mana” –campanie ce face parte din proiectul „Uniunea europeana, prioritati si
perspective educationale” al Colegiului National Eminescu;
7) „Digital Parents” –proiect derulat de prof. coordonator Mirea Alina.
8) Activitati extrascolare organizate in data de : 5 octombrie –Ziua educatiei
- „Aurul si argintul romanesc” :vizita la Muzeul Judetean de Istorie Buzau;
- Lansare de carte in Amfiteatrul scolii, autor : Prof. Pana Dumitru;
- „Miscare in aer liber” : activitati sportive in Parcul Crang;
- „Semnificatia Zilei Educatiei” – seminar;

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
-

majoritatea cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct de vedere
ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi calitate

-

certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ;

-

colaborare foarte buna a şcolii cu comunitatea locală ;

PUNCTE SLABE:
-

slaba motivaţie şcolară a unor elevi ;

-

lipsa de interes a unor aparţinători, neimplicarea acestora în viaţa şcolii ;

-

starea materială precară a multor familii ;

-

lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative
extracurriculare si extraşcolare;
OPORTUNITĂŢI:

-

disponibilitatea autorităţilor locale (Primaria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Biblioteca) de a se
implica în viaţa şcolii ;

-

posibilitatea imbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local ;

-

disponibilitatea altor şcoli pt. schimburi de experienţă şi pt. activităţi organizate în parteneriat, în
interes reciproc;
AMENINŢĂRI:

-

lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului ;

-

sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ;

-

impactul nefast al mass-mediei ;

-

slaba motivaţie a personalului din invăţământ ;

-

criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi
la o redusă implicare în viaţa şcolii.

-

scăderea numărului de elevi
Coordonator programe si proiecte educative,
Prof. Ispas Stefana Mirela

