Colegiul National Ecaterina Teodoroiu Tg Jiu
Nr 2598 din 25.10.2018

AVIZAT IN C.P DIN 25.10.2018

RAPORT GENERAL
PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
DIN CADRUL COLEGIULUI NATIONAL „ECATERINA TEODOROIU”
ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Septembrie 2018

INFORMAŢII GENERALE
A. Date de Identificare
Denumirea : COLEGIUL NAȚIONAL ,,ECATERINA TEODOROIU,,
Localitate / judeţ : TÂRGU – JIU / GORJ
Subsistem (stat / privat): STAT
COD SIRUES: 180 510680
CUI. 4898380
Website
E - mail: secretariat@ecat.ro
Data înfiinţării unităţii de învăţământ: 01.09.1999
Actul de înfiinţare a unităţii de învăţământ (ordin de ministru/ decizie a inspectoratului şcolar):
OMEN NR.3009 / 04.01.2000
Autorizaţie sanitară (număr, dată, spaţiile pentru care este emisă, capacitate maximă elevi /copii
menţionată): NR. 512 / 22.01.2010
Aviz de securitate la incendiu / Autorizaţie de securitate la incendiu (număr, dată): Nu este cazul
Niveluri de învăţământ/ specializări /calificări profesionale autorizate să funcţioneze provizoriu
în cadrul unităţii de învăţământ *:
(se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare / calificare
profesională autorizată )
Niveluri de învăţământ/ specializări /calificări profesionale acreditate*:
(se va preciza baza legală privind acreditarea fiecărui nivel de învăţământ / specializare / calificare
profesională)
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B. Informaţii privind efectivele de elevi în anul şcolar 2017-2018
C. Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la sfarsitul anului şcolar 2017 - 2018
Nivel
învăţământ

de

Număr de clase/ Număr de elevi Forma
grupe
/ copii
de
învăţământ

Limba
predare

Liceal

cl. a IX-a

7

202

ZI

ROMÂNĂ

(ciclul inferior),

cl. a X-a

7

217

ZI

ROMÂNĂ

din care

Total

14

419

Liceal,

cl. a XI-a

7

211

ZI

ROMÂNĂ

(ciclul superior),

cl. a XII-a

8

238

ZI

ROMÂNĂ

din care

Total

15

449

Total
general

29

868

de

D. Informaţii privind resursele umane
1. Personal Didactic de Conducere
Nume şi prenume director: ANTONIE CRISTIAN , grad didactic I, vechime în învăţământ – 16
ani.
Nume şi prenume director adjunct: RUNCEANU MIHAELA ANA , grad didactic I, vechime în
învăţământ - 26 ani.
2. Personal Didactic
PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE
Număr
total de
cadre
didactice

Număr
de
norme
întregi
/posturi

Număr de
cadre
didactice
cu norma
de bază în
unitatea de
învăţământ

Număr de
cadre
didactice
titulare
ale unităţii
de
învăţământ

Număr
de cadre
didactice
calificate
/procent
din
numărul
total al
cadrelor
didactice

Modalitatea
Observaţii,
angajării pe dacă este cazul
post
(de
ex:
personal
(de
ex: didactic cu studii în
concurs
străinătate
titularizare,
echivalate/neechivalate
detaşare,
în România)
suplinire,
transfer)
Se va preciza
numărul
de
cadre didactice
pentru fiecare
situaţie

56

51,76

53

49

56

titulari – 47
detasare – 2
suplinire - 7
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
1.

Număr personal didactic calificat:

3. Cu
doctorat

4.
grad
ul I

5

5.
gra 6.
cu
dul II
definitivat

43

6

7.
i

debutanț

2.

Număr personal didactic

8.

Necalificat

2

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
Categorie
personal

de Număr
de
persoane
încadrat
e

Număr
de
persoan
e
calificat
e

Număr
de
norme
pentru
fiecare
categori
e
de
personal

Numărul de personal este:
sub
normativel
e
privind
încadrarea
categoriei
respective
de personal

la
nivelul
normativelo
r
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

peste
normativel
e
privind
încadrarea
categoriei
respective
de personal

ADMINISTRATOR
FINANCIAR

2

2

2,00

0

2

0

SECRETAR

2

2

2,00

0

2

0

BIBLIOTECAR

1

1

1,00

0

1

0

INFORMATICIAN

1

1

1,00

0

1

0

LABORANT

1

1

1,00

0

1

0

PEDAGOG
ȘCOLAR

2

2

2,00

0

1

0

ADMINISTRATOR
PATRIMONIU

1

1

1,00

0

1

0

SUPRAVEGHETO
R NOAPTE

1

1

1,00

0

1

0

3

PERSONALUL NEDIDACTIC
Categorie
personal

de Număr
Număr de
de
persoane
persoane calificate
încadrate

Număr
de
norme
pentru
fiecare
categorie
de
personal

Numărul de personal
este:
sub
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective
de personal

la
nivelul
normativelor
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

peste
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective
de personal

INGRIJITOR
CURĂȚENIE

4

4

4,00

0

4,00

0

MUNCITORI
CALIFICAȚI

6

6

5,50

1

5,00

0

MUNCITORI
2
NECALIFICAȚI

2

2,00

0

2,00

0

PAZNICI

2

2,00

0

2,00

0
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INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

D)

Tipul de spaţiu

Tipul şi numărul documentului Număr
de deţinere
spaţii

Suprafaţa
(mp)

1.

Săli de clasă /grupă

AUTORIZAȚIE SANITARĂ 14
DE FUNCȚIONARE NR. 512 /
22.01.2010

14 *54 = 756
MP

2.

Cabinete*

3.

Laboratoare*

AUTORIZAȚIE SANITARĂ 8
DE FUNCȚIONARE NR. 512 /
22.01.2010

8*70,20=561,6
MP

4.

Ateliere*

5.

Sală şi / sau teren

AUTORIZAȚIE SANITARĂ 2
DE FUNCȚIONARE NR. 512 / terenuri
22.01.2010

1*700 mp,

Nr.
crt.

de educaţie fizică şi sport*
6.

1*1056 mp

Spaţii de joacă *

TOTAL

24

3073,6 mp

* DACĂ ESTE CAZUL
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Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice
fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute.
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

E)
Nr.

Tipul de spaţiu

crt.

Tipul şi numărul documentului Număr
de deţinere
spaţii

Suprafaţa
(mp)

1.

Bibliotecă şcolară / centru AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 1
de
informare
şi FUNCȚIONARE NR. 512 /
documentare
22.01.2010

174 mp.

2.

Sală pentru

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 1
FUNCȚIONARE NR. 513 /
22.01.2010

203,8 mp

servit masa*
3.

Dormitor *

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 26
FUNCȚIONARE
NR.958
/
22.01.2010

26*27,67
= 719,42
mp

4.

Bucătărie *

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 1
FUNCȚIONARE NR. 513 /
22.01.2010

140,64 mp

5.

Spălătorie *

6.

Spaţii sanitare

7.

Spaţii depozitare materiale AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 2
didactice
FUNCȚIONARE NR. 512 /
22.01.2010

2*27,67 =
55,34 mp

TOTAL

31

1293,20
mp

* DACĂ ESTE CAZUL
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

F)

Tipul de spaţiu

Tipul şi numărul documentului de Număr
deţinere
spaţii

Suprafaţa
(mp)

1.

Secretariat

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 1
FUNCȚIONARE NR. 512 /
22.01.2010

15,40 mp

2.

Spaţiu
destinat
manageriale

echipei AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 2
FUNCȚIONARE NR. 512 /
22.01.2010

28,70 mp

3.

Contabilitate *

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 1
FUNCȚIONARE NR. 512 /
22.01.2010

18,20 mp

4.

Casierie *

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 1
FUNCȚIONARE NR. 512 /

13,70 mp

Nr.
crt.

5

22.01.2010
5.

Birou administraţie*

TOTAL

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 1
FUNCȚIONARE NR. 513 /
22.01.2010

15,20 mp

6

91,20 mp.
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I.
a)

MANAGEMENTUL ŞCOLAR
Activitatea personalului de la conducerea liceului
În semestrul II al anului şcolar 2017/2018, conducerea liceului a fost asigurată de echipa
formată din domnul profesor Antonie Cristian si doamna profesoara Runceanu Mihaela, care
împreună cu membrii Consiliului de Administraţie au asigurat buna desfăşurare a procesului instructiv
– educativ, precum şi îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul managerial prezentat la începutul
anului şcolar. Echipa managerială a urmărit respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor care îi revin în
calitate de conducător al unităţii şcolare, de angajator, de evaluator şi de ordonator de credite. De
asemenea echipa managerială şi-a asumat răspunderea creării, menţinerii şi dezvoltării climatului
pozitiv, favorabil, eficient şi creativ urmărind să formeze din membrii personalului didactic o adevărată
echipă.
S-a organizat desfăşurarea în bune condiţii a tuturor probelor de evaluare de pe parcursul anului
şcolar (olimpiadele locale, concursuri locale). Conducerea Liceului a desfăşurat o activitate
transparentă prin comunicare permanentă cu toate cadrele didactice şi restul personalului angajat şi nu
au existat probleme de comunicare între profesori, profesori şi elevi; comunicarea cu părinţii elevilor sa realizat sistematic prin şedinţe semestriale şi prin consultaţii.
Atragerea părinţilor spre viaţa şcolii s-a realizat prin constituirea consiliului reprezentativ al
părinţilor la începutul anului şcolar şi prin consultarea preşedintelui acestui Consiliu în diverse
probleme. De asemenea comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat sistematic prin participarea la
şedinţele cu părinţii la diferite clase.
Directorii liceului au efectuat ore de asistenţă, în special la profesorii suplinitori, profesorii
debutanţi sau la profesorii înscrişi la grade didactice, şi au discutat cu profesorii inspectaţi şi cu şefii de
catedre/comisii metodice urmărind îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare. Consiliul de
Administraţie şi-a desfăşurat activitatea respectând tematica şedinţelor propusă la începutul fiecărui
semestru, dar a soluţionat în mod operativ toate problemele apărute luând hotărârile care se impuneau
în fiecare situaţie.

b)

Activitatea personalului didactic auxiliar şi administrativ
Serviciile de secretariat, contabilitate şi administraţie s-au implicat în mod activ în activitatea
liceului, lucrările curente solicitate de ISJ Gorj fiind realizate la timp. Domnul secretar şef Banciulea
Ion alături de doamna secretar Iovitoiu Maria au asigurat buna desfăşurare a activităţii
compartimentului secretariat.
Doamna informatician Manica Andreea a administrat reţeaua de calculatoare, a completat baza
de date SIIIR si AEL, s-a implicat şi în alte activităţi ale şcolii şi a participat permanent la activităţi
educative.
Doamna contabil sef Popescu Magdalena si doamna contabil Popescu Simona s-au implicat în
mod activ în activitatea liceului, lucrările curente solicitate de ISJ Gorj fiind realizate la timp.
Biblioteca a funcţionat în interesul liceului, fondul de carte a fost îmbunătăţit şi numărul de
cititori a crescut. Doamna Bobei Gabriela a desfăşurat activităţi prevăzute în fişa postului, s-a implicat
şi în alte activităţi ale şcolii şi a participat permanent la activităţi educative.
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C). CURRICULUM;

Întreaga activitate desfăşurată în Colegiul National ”Ecaterina Teodoroiu” pe parcursul
semestrului II al anului şcolar 2017-2018 s-a derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub
directa coordonare a Inspectoratului Şcolar al Judetului Gorj: Legea învăţământului nr. 84/ 1997
republicată cu modificările şi completările ulterioare; Statutul personalului didactic, Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Legea Educaţiei Naţionale nr.
1/2011, hotărârile de guvern privitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ
preuniversitar şi a unităţilor şcolare, ordinele şi notificările emise de MEN, precum şi altor acte
normative emise de ISJ Gorj.
În semestrul II al anul şcolar 2017/ 2018 Colegiul National ”Ecaterina Teodoroiu” a funcţionat ca
formă de învăţământ liceal în două schimburi. Planul cadru, componentă esenţială a curriculum-ului
naţional, a fost aplicat corect, urmărindu-se alocarea corectă a numărului de ore pentru toate
disciplinele şi ţinându-se cont atât de orele care fac parte din trunchiul comun, precum şi de orele din
CDS.
Activitatea echipei manageriale a fost evaluată de-a lungul anului prin inspecţii tematice efectuate
de inspectori de specialitate ai ISJ Gorj care a verificat periodic, conform graficului de inspecţii
tematice al ISJ Gorj, corectitudinea întocmirii diverselor documente şi aplicarea corectă a planului
cadru, a graficelor de desfăşurarea a diverselor activităţi cuprinse în planul managerial.
II.

DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

A. Promovabilitatea, an scolar 2017-2018, semestrul II
Învăţământ
Liceal

Procent
Total

96,22%

B. Situaţia corigenţelor
Ciclu

Număr corigenţe

Total elevi

Liceal

1 obiect

1 elev

2 obiecte

2 elevi

1 elev cu situație neîncheiată la 1
obiect

Obs. Nouăsprezece elevi au nota scazută la purtare.
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SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
SCOLAR 2017-2018

V.

IN SEMESTRUL II AL

ANULUI

La cheltuieli ne-am încadrat în prevederile bugetelor alocate atât la 31 decembrie 2017, furnizorii au
fost achitati , neinregistrandu-se restante.
-

S-au achitat bursele sociale, ai căror beneficiari sunt elevii orfani, bursele de merit si bursele de studiu
(inclusiv pe semestrul II al anului scolar 2017-2018).

-

S-a urmarit eficientizarea consumului de energie electrică si de gaze.

-

Toate achizitiile aferente semestrului II al anului scolar 2017-2018, s-au efectuat in aplicatia nationala
SEAP.

-

S-a întocmit darea de seama contabilă pentru anul calendaristic 2017.
DIAGNOZA UNITĂŢII ŞCOLARE
Puncte tari






Promovarea
unui management
eficient
şi profesional care
permite
gestionarea
reformei în toate unităţile şcolare ;
Preocuparea echipei de management in vederea cresterii numarului de parteneriate pentru
largirea orizontului actului educational;
Preocuparea susţinută pentru o permanentă formare profesională prin înscrierea la grade
didactice, studii postuniversitare, cursuri de perfecţionare furnizoare de credite;
Existenţa unui personal didactic în cea mai mare parte calificat, ca urmare a scăderii numărului
de posturi ocupate cu suplinitori necalificaţi sau în curs de calificare ;



Existenta cadrelor didactice specializate care asigură, prin utilizarea unor metode moderne,
bazate pe activitatea centrată pe elev, activitatea educativă şi cea ştiinţifică a elevilor;



Aplicarea unor măsuri menite să diminueze rata abandonului şcolar şi să creeze condiţii
minimale pentru şcolarizarea elevilor aflaţi în dificultate şi a celor care provin din medii defavorizate;



Realizarea unui program compensatoriu, de progres în vederea micşorării numărului de
corigenţi, a creşterii frecvenţei şcolare;



Implicarea părinţilor şi a elevilor dă posibilitatea cunoaşterii şi acomodării sistemului de
învăţământ la nevoile şi aşteptările lor;



Dotarea bună a bazei materiale a colegiului permite o instruire la standardele impuse de
programele şcolare pentru unele specializări/calificari.
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Puncte slabe



Scăderea interesului elevilor pentru studiu profund, pentru activitatea bibliotecii;
Nu toate spaţiile de învăţare dispun de resurse moderne şi de echipamente corespunzatoare
pentru desfăşurarea activităţilor practice.
Oportunităţi






Acordarea manualelor gratuite elevilor cuprinşi în învăţământul obligatoriu;
Acordarea mai multor tipuri de burse pentru elevii cu rezultate bune şi pentru cei care provin
din familii modeste;
Implicarea eficientă a unor organe comunitare (Poliţie, Jandarmerie, Poliţie de
Proximitate, Poliţie comunitara) în asigurarea unui climat de securitate în şcoală;
Vecinatatea UCB creează oportunitatea contactului cu mediul academic, ceea ce motivează
continuarea studiilor de către elevii noştri.
Ameninţări






Estimarea ca numărul tinerilor cu vârste între 14 şi 18 ani va scădea cu 30% în următorii 10 ani;
Creşterea şomajului, a numărului familiilor dezorganizate, neimplicarea familiei în educaţia
copiilor sporesc abandonul şcolar şi favorizează eşecul şcolar;
Creşterea violenţei în rândul adolescenţilor datorită educaţiei precare şi mass -mediei care
promovează în emisiunile TV astfel de emisiuni, filme;
Lipsa motivaţiei învăţării în rândul majorităţii tinerilor.
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VI.

RAPOARTE COMISII CATEDRE

Catedra de limba şi literatura română – limba latină în anul şcolar 2017-2018
Componență:
1. Prof. dr. Zenovie Cârlugea
2. Prof. Adriana Lungu, grad did I
3. Prof. Ionela Manciu, Grad did.I,


Membru al Consiliului Consultativ al disciplinei în cadrul ISJ Gorj

4. Prof. dr. Adela Nișulescu
5. Prof. dr. Marinela Pirvulescu, Grad did.I,


Membru al Consiliului Consultativ al disciplinei în cadrul ISJ Gorj,



Metodist ISJ,



formator CCD Gorj

6. Prof. Alina Țivlea
I.

Proiectarea didactică
 Planificările anuale și semestriale au fost concepute in mod personalizat, în concordanâă cu
programele școlare în vigoare.
 În baza analizei rezultatelor obținute la testele predictive, fiecare membrru al comisiei a inițiat
programe personalizate de aprofundare a cunoștințelor.
 Au fost realizate planificate și realizate ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a
in vederea susținerii examenului de bacalaureat
 Au fost realizate planificate și realizate ore de pregătire suplimentară cu elevii în vederea
participării la concursurile și olimpiadele de profil.

II.

Calitatea actului didactic
Toți membrii catedrei au avut ca obiectiv permanent parcurgerea conținuturilor prevăzute de
programele școlare în vigoare pentru examene și olimpiade in vederea corelării acestora cu
manualele alternative.
In procesul de predare-învățare-evaluare s-au folosit abordări metodice novatoare dobândite atât
în urma absolvirii programelor de formare continuă, cât și în urma diseminării anumitor
exemple de bună practică la nivelul catedrei

III.

Calitatea evaluării elevilor
S-au aplicat standardele naționale privind structura testelor de evaluare și folosirea baremului,
asigurându-se transparența și obiectivitatea evaluării.

IV.

Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi
Rezultatele obținute la simulări și la examenul de bacalaureat confirmă atingerea standardelor
educaționale prevăzute pentru ciclul liceal.
Există o serie de elevi capabili de performanță care beneficiază de lucru diferențiat și de
pregătire suplimentară.
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Participarea elevilor la olimpiade și rezultatele bune și foarte bune pe care aceștia le-au obținut
indică un nivel ridicat de performanță ( premii si mențiuni la Olimpiade și … premii și mențiuni
la concursuri de profil)
Curriculum la decizia școlii

V.

In anul școlar 2017/2018 s/au propus și au fost aprobate și avizate următoarele opționale:
1.Morfologie , XI D, XI H, Prof. Pîrvulescu Marinela
Activități de perfecționare prin comisiile metodice și prin cercurile pedagogice

VI.

Întâlnirile din cadrul catedrei au avut ca țintă, printre altele, schimbul de informații metodicoștiințifice specifice procesului de predare-învățare-evaluare.
Membrii catedrei au participat la dezbaterile și exemplele de bună practică dincadrul cercurilor
pedagogice.
Dl Zenovie Cârlugea a coordonat apariția revistei școlii, revistă ce a obținut Locul I la etapa
județeană a Concursului Național al Revistelor Școlare.
VII.

Activități de perfecționare prin participare la programe de formare
Prof. Ionela Manciu

 Evaluare pentru evolutia in cariera didactica (30 credite transferabile)-CCD –Gorj, 09. 12 201710 02 2018
 Leadership si management educational (24 credite transferabile) 03 11 2017 - 15 11 2017
Prof. Marinela Pîrvulescu
 Strategii interactive în context educațional modern (18 CPT) CCD Gorj,
 Evaluare pentru evoluția in cariera didactică (30 credite transferabile)-CCD –Gorj
VIII. Exemple de bună practică
S/au realizat interasistențe la ore, s-au organizat activități culturale, metodice și științifice cu
impact la nivel local, dar și la nivel național (concursuri, mese rotunde, întâlniri cu scriitorii).
IX.

Proiecte educaționale
Prof Marinela Pirvulescu
1. Proiect de parteneriat educaţional Educaţie, cultură, existenţă (Instituţii partenere: CNET,
CNTV, Biblioteca Judeţeană Ch. Tell)
2. Acord de parteneriat (Asociaţia CEDP, Turnu-Măgurele – CNET)- Colaborare instituţională în
vederea derulării festivalului internaţional “Taina poveştii mele, cheia şansei tale”
3. Parteneriat educaţional internaţional - “Taina poveştii mele, cheia şansei tale”
4. Proiect extracurricular cu finanţare extrabugetară – Istorie şi ficţiune la Tg Jiu. Doina Ruşti –
intâlniri cu scriitorii https://oradeliteratura.wordpress.com/2018/05/24/istorie-si-fictiune-doinarusti-intalnire-cu-cititorii-la-targu-jiu/,
https://www.pandurul.ro/articol/scriitoare-celebra-devorba-cu-cititorii-la-targu-_103521.html,
http://www.gorj-domino.ro/intalnire-cu-scriitoareadoina-rusti/ , http://evz.ro/istorie-si-fictiune-la-tg-jiu.html
5. Go Talent http://accentingorj.ro/2018/06/08/spectacol-caritabil-la-targu-jiu/
6. Proiect de activităţi extracurriculare – 5 oct 2017
7. Proiect educational şi concurs
Seara cartilor deschise -23 aprilie 2018
https://oradeliteratura.wordpress.com/2018/04/23/seara-cartilor-deschise-concurs/
8. Proiect educaţional „Mai curat, mai sănătos, mai frumos”, încheiat cu ISJ Gorj, CCD Gorj,
APM Gorj, Ocolul Silvic, Tg Jiu, Liceul Energetic Tg Jiu, Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Tg
Jiu – activitate desfasurata in 15 martie 2018
9. Gala premiilor CNET.
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X.

Distincții la olimpiade și concursuri
Prof. Zenovie Cârlugea
1. Dobromir Bianca, mentiune, OLLR, etapa judeteana
Prof. Ionela Manciu
1. Duiu Andreea- XIIA –Premiul al III-lea OLLR –etapa judeteana
2. Florica Stefania- XA- Mentiune OLLR –etapa judeteana
3. Ciochina Alexandra-XF-Mentiune OLLR –etapa judeteana
4. Opritoiu Maria-IXB-Mentiune OLLR-etapa judeteana
5. Radu Crina-IXB-Mentiune OLLR-etapa judeteana
6. Duiu Andreea- XIIA-Mentiune OLAV- etapa judeteana
7. Dinca Aida-XIIA- Mentiune OLAV- etapa judeteana
Prof. Adela Nișulescu
1. Tufiș Vlăduț - Mentiune OLAV- etapa judeteana
Prof. Marinela Pirvulescu
1. Premiul I – Dobre Alexia, Olimpiada de Lingvistică “Solomon Marcus”, etapa judeţeană, X,
CNET
2. Menţiune – Dobre Tania, Olimpiada de Lingvistică “Solomon Marcus”, etapa judeţeană, X,
CNET
3. Premiul III – Daviţoiu Teodora, Olimpiada de Limba şi Literatura Română, etapa judeţeană, X,
CNET
4. Menţiune – Militaru Ana, Olimpiada de Limba şi Literatura Română, etapa judeţeană, XI,
CNET
5. Menţiune – Daviţoiu Ileana, Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viaţă, etapa judeţeană, X,
CNET
6. Menţiune – Dobre Tania, Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viaţă, etapa judeţeană, X, CNET
7. Menţiune – Ciutu Carmen, Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viaţă, etapa judeţeană, IX,
CNET
8. Menţiune – Ciocioi Ionela, Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viaţă, etapa judeţeană, X, CNET
9. Menţiune – Oproiu Persida, Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viaţă, etapa judeţeană, X,
CNET
10. Menţiune – Dîrnu Talida, Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viaţă, etapa judeţeană, X, CNET
11. Menţiune – Bărăgan Gerogiana, Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viaţă, etapa judeţeană, IX,
CNET
12. PREMIUL II –Olimpiada naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică “Tinerii
dezbat” , etapa judeţeană - Echipaj Avansati: Ungureanu Alexandra Acnana X; Cornoiu
Sandra XI; Dobre Alexia Teodora X, CNET
13. Menţiune SPECIALĂ –Olimpiada naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică
“Tinerii dezbat” , etapa judeţeană - Echipaj Începători : Ciocioi Ionela X, Odor Alexandru X,
Militaru Ana XI, CNET
14. Premiul III - Tinere condeie, sectiunea proză – etapa judeţeană – Cornoiu Ana Sandra, XI,
15. Menţiune - Tinere condeie, secţiunea eseistică – etapa judeţeană – Cornoiu Ana Sandra, XI,
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16. Premiul I – Concursul Naţional al Revistelor Şcolare – etapa judeţeană
17. Premiul III - Tinere condeie, secţiunea poezie – etapa judeţeană – Dobre Tania Elena, IX,
18. Premiul III – Tinere condeie, secţiunea poezie – etapa judeţeană – Pîrvulescu Alexandru
19. Premiul I – Tinere condeie, etapa naţională– Pîrvulescu Alexandru
20. Premiul III – Ciocioi Ionela, X, CNET, Cititul dăunează grav inculturii –sectiunea proză
21. Menţiune – Bușan Georgiana Mădălina, X, CNET / Cititul dăunează grav inculturii sectiunea
poezie
22. Premiul III – Simpozionul Judeţean “Aforismele lui Brâncuşi” – Pirvulescu Alexandru

COMISIA DE MATEMATICA
Catedra de matematica an scolar 2017-2018
1.Obiective urmarite in activitatea comisiei
Exemple
-perfectionarea activitatii didactice prin participarea la activitati demonstrative, realizarea de
material didactic, seturi de fise de munca independenta si de teste sumative, fise de
reinvatare si de dezvoltare;
-imbogatirea cunostintelor de specialitate cu cele mai noi aspecte privind domeniul
didacticii, metodicii etc prin studierea materialelor de specialitate (publicatii periodice,
acces pe Internet, carti de specialitate etc)
-stabilirea de modele de teste de evaluare (initiale si sumative ) la nivel de clasa pentru
realizarea unei evaluari uniforme
-participarea si implicarea cadrelor didactice la toate activitatile comisiei metodice la nive
de scoala, zona sau judet organizate de I.J.S. sau de C.C.D.;
-formarea capacitatii de operare pe calculator in scopul redactarii unor lucrari necesare in
procesul instructiv – educativ si in activitatea extrascolara;
-formarea abilitatilor de a lucra pe platforme de e-learning (AEL) in scopul sustinerii de
lectii si crearii de materiale originale;
-organizarea unor activitati in comun cu familia pentru gasirea unor modalitati optime de
ajutorare a elevilor cu probleme (scolare, de adaptare, handicap etc) – lectorate, participarea
la sedintele cu parintii, vizite in comun la domiciliul elevilor problema
-realizarea de material didactic necesar orelor de curs;
-implicarea comisiei in realizarea unor activitati cu caracter extracuriclar
-excursii tematice, vizite, concursuri sportive sau pe tematica diversa, manifestari culturale)
-eliminarea din activitatea comisiei a formalismului si orientarea activitatilor spre un
caracter util spre a ajuta cadrele didactice in activitatile desfasurate in clasa;
-consilierea cadrelor didactice debutante si a celor care au probleme de proiectare si
organizare a activitatii instructiv-educative.
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2. Activitati prin care s-au realizat obiectivele
Exemple:
1.- membri catedrei au participat la Cercurile Profesorilor de Matematica desfasurate in
noiembrie 2017 la Grupul Scolar Industrial Balteni si in mai 2018 la Liceul Tehnologic Runcu;
2. –au fost publicate articole de interes general in revista Studium, metodice sau de
specialitate in revista Concursului Discipolii lui Pitagora. Toti membrii catedrei au studiat
Gazeta Matematica si alte materiale necesare dezvoltarii personale si activitatii cu elevii dotati
3.- au fost elaborate modele de teste initiale si sumative care sa realizeze o apreciere
uniforma a rezultatelor elevilor; pe baza rezultatelor obtinute s-a realizat feed-backul in vederea
eliminarii greselilor tipice
4.- doi din membrii catedrei (Nanu Georgiana si Constantinescu Mircea) sunt membri in
Consiliul Consultativ al ISJ Gorj si profesori metodisti, participand la toate activitatile la care au
fost solicitati
5.-toti membri catedrei au cunostinte bune de operare pe calculator necesare activitatii
didactice: elaborare de lucrari, teste, subiecte pentru concursuri, rapoarte, diverse materiale
didactice
6.-toti membrii catedrei au sustinut lectii cu ajutorul platformei AEL; membrii ai catedrei au
participat la cursul de formare „Strategii de evaluare in educatie”, organizat de CCD Cluj
7.-s-a tinut permanent legatura cu familiile elevilor prin sedinte, discutii particulare,
informari, relatia elev-profesor-parinte fiind una functionala
8.-orele de curs au beneficiat de materialul didactic necesar:manuale, culegeri, fise de lucru,
planse, calculatoare
9.-membrii catedrei au participat la activitati extrascolare precum Balul Bobocilor, Go
talent, activitati caritabile desfasurate la Directia de Protectie a Copiilor,la excursii tematice in
calitate de profesori diriginti
10.-toti membrii catedrei au participat la organizarea Etapei Locale a ONM si a Concursului
National de Matematica Aplicata „Adolf Haimovici” in calitate de supraveghetori si evaluatori,
rezultatele obtinute de elevi fiind convingatoare; domnii profesori Romanescu Vasile, Paralescu
Justin, Nanu Georgiana, Constantinescu Mircea si Antonie Cristian au fost propunatori de
subiecte in cadrul acestei competitii
11.-toti membri catedrei au participat in calitate de evaluatori la Etapa Judeteana a ONM si a
Concursului National de Matematica Aplicata „Adolf Haimovici”. Rezultatele obtinute de elevi
au fost foarte bune. Ele sunt prezentate in urmatoarele tabele:
Rezultatele obtinute la Etapa Judeteana a Olimpiadei de Matematica
Nume si prenume elev

Clasa Profesor

PETEC RAZVAN

9A

PARALESCU JUSTIN

III

PATROESCU ION

10 A

PARALESCU JUSTIN

I

OPRIAN IANIS

10 B

CONSTANTINESCU MIRCEA

M

ALEXANDRU DENIS

10 B

CONSTANTINESCU MIRCEA

M

ANA- 10 A

PARALESCU JUSTIN

M

POPESCU MIHAI

10 A

PARALESCU JUSTIN

M

COICULESCU

10 A

PATRASCOIU EMIL

I

DUMITRELEA
MARIA

Premiul

15

VERONICA
DOBRESCU BOGDAN

11 A

CONSTANTINESCU MIRCEA

II

REZULTATELE OBTINUTE LA ETAPA JUDETEANA A CONCURSULUI ADOLF HAIMOVICI

Nume si prenume elev

Clasa Profesor

Premiul

SARBU CAIUS

9

NANU GEORGIANA

M

COSTOIU STEFANIA

9

NANU GEORGIANA

M

TROCAN ANDREEA

10

ANTONIE CRISTIAN

III

CONSTANTIN ANDRADA

11

NANU GEORGIANA

I

CIOVEIE MARIA

11

NANU GEORGIANA

II

PUPAZAN MIHAELA

11

NANU GEORGIANA

II

RADESCU ANDRADA

11

NANU GEORGIANA

III

DRAGUT CORINA

11

NANU GEORGIANA

M

POPESCU BIANCA

12

ANTONIE CRISTIAN

III

Elevii Patroescu Ion, Coiculescu Veronica si Dobrescu Bogdan au participat la Etapa
Nationala a ONM, desfasurata la Satu Mare in aprilie 2018, iar eleva Constantin Andrada a
participat la faza nationala a Concursului Adolf Haimovici, dasfasurata la Iasi in mai 2018.
12.-toti membri catedrei au participat la Simularea Examenului de Bacalaureat din martie
2018 prin asistente si evaluari. Rezultatele au fost comuninicate parintilor si, unde a fost cazul,
s-au luat masuri de remediere. Profesorii claselor a 12 a au efectuat ore de pregatire
suplimentara in vederea pregatirii Examenului de Bacalaureat.
13.-in luna mai 2018 domnii profesori Paralescu Justin, Nanu Georgiana, Antonie Cristian,
Patrascoiu Emil si Constantinescu Mircea au participat in cadrul unui proiect la Concursul
Interjudetean „Valeriu Alaci”, organizat de Universitatea Politehnica din Timisoara. Eleva
Basaraba Adina (clasa 12 A) a obtinut mentiune la sectiunea matematica-informatica, iar
elevele Trocan Andreea (10 E), Andrei Mihaela (10 E) si Vasile Elena (12 F) au obtinut
mentiune la sectiunea stiinte.
14.-domnii profesori Antonie Cristian si Constantinescu Mircea au participat in calitate de
propunatori si evaluatori la Concursul Interjudetean „Discipolii lui Pitagora” desfasurat la
Drobeta Turnu Severin in mai 2018
15. –in cadrul Concursului de matematica aplicata organizat de Universitatea „Constantin
Brancusi”, elevul Vasile Madalin (11 B) a obtinut premiul I, elevul Brihac Andrei (11 B) a
obtinut premiul III, iar elevele Sacagiu Bianca (11 D) si Somaldoc Ionela (11 D) au obtinut
mentiune.
16.-la Concursul Judetean de Matemtica Emil Isac, organizat de Colegiul National „Tudor
Vladimirescu”, elevi ai colegiului nostru au obtinut urmatoarele rezultate notabile:
Patrascoiu Bogdan (9A)-premiul II
Petec Razvan (9A)-mentiune
Oprian Ianis (10 B)-premiul II
Sucitu Dragos (10 A)-mentiune
Dobrescu Bogdan (12 A)-premiul II
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17.-experienta si dorinta de autoperfectionare a tuturor profesorilor de matematica din
unitate duce de la sine la eliminarea formalismului si autosuficientei.
-activitati interactive privind: - realizarea analizei de nevoi, formularea obiectivelor
strategice, a celor specifice si a programului de activitati
-Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei metodice
-Realizarea propunerilor pentru oferta educationala s scolii
-dezbateri avand ca subiect:- Analiza planului cadru pentru fiecare clasa si justificarea
alegerii schemelor orare
-Analiza programelor scolare pentru fiecare disciplina de invatamant si fiecare clasa
-Analiza de continut a unor modele de planificari si proiectari a unitatii de invatare la diferite
discipline de invatamant
2.

Rezultate obtinute la evaluarile initiale si sumative

EVALUAREA INITIALA
Clasa

Nr.elevi

NOTE

Med/clasa

<5

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9.99

10
-

IX A

28

1

3

4

7

6

7

7,42

IX B

28

2

6

7

5

5

3

6,74

IX C

28

4

4

8

7

3

2

6,23

IX D

28

2

10

6

6

4

6,03

IX E

26

6

8

7

3

2

5,31

IX F

28

1

5

6

6

7

3

6,89

IX G

28

6

8

8

4

2

-

5.91

EVALUAREA SUMATIVA
Clasa

Nr.elevi

NOTE
<5

Med/clasa
5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9.99

10
2

IX A

28

2

2

4

9

7

IX B

28

4

6

8

5

5

6.91

IX C

28

7

7

5

6

3

6,51

IX D

28

4

7

7

6

3

IX E

28

9

7

5

5

2

IX F

28

3

2

7

8

6

IX G

28

5

9

8

3

3

1

7.82

6.21
6.04

2

7.45
6.85
17

XA

31

1

3

11

9

XB

29

XC

4

8

7

5

5

7.03

29

2

10

6

9

3

7.14

XD

29

3

7

10

6

3

6.85

XE

25

7

8

4

5

1

6.43

XF

30

6

5

8

5

3

XG

28

8

9

5

3

3

XI A

30

1

5

7

6

7

4

7.82

XI B

30

2

5

5

9

6

3

7,88

XI C

29

7

3

5

6

7

1

7.02

XI D

28

6

8

6

5

3

6.40

XI E

28

10

6

5

4

3

5.93

XI F

31

3

5

4

8

7

4

7.54

XII A

29

2

3

5

6

8

4

7.04

XII B

31

2

4

7

5

8

5

7,63

XII C

31

2

5

5

7

8

4

7.98

XII D

28

7

8

6

5

2

6.12

XII E

28

6

4

7

6

5

6.33

XII F

31

3

4

7

6

7

4

7.18

XII G

30

3

7

6

7

5

2

6.47

1

7

3

8,21

7.20
6.73
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3.

Analiza SWOT / catedra
Puncte tari

Puncte slabe

Managementul

Managementul

-structura organizatorica a comisiei

-motivarea salariala nu ajuta

este corespunzatoare si faciliteaza o

cadrul didactic in activitate

buna organizare si dezvoltare profesionala
-eliminarea fondului de premiere
-comunicare formala, informala si
nonformala buna
Resurse umane
-participarea la cursuri de formare
profesionala organizate de CCD si ISJ
Resurse umane
-cadre didactice calificate si titulare,
-starea motivationala a unor
avand ce putin gradul didactic I sau doctoratul
elevi este scazuta
-situatia la invatatura este buna dar
exista si cativa elevi cu probleme de
Adaptare
-nu exista tendinte de nescolaritate
sau abandon scolar
-stare disciplinara buna
Resursele materiale
materialele nu sunt intotdeauna integrate in
procesal instructiv- educativ
-lispa spatiilor scolare in conditiile in care
-participarea la concursuri zonale , judetene si programul se desfasoara in doua schimburi
nationale cu obtinerea de rezultate foarte bune
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Resursele materiale si de TIC

Activitatea de baza

-spatii adecvate pentru activitatea de formare -cooperarea intre comisiile metodice la nivelul
(existenta CDI)
scolii
-dotarea
cu
tehnologie
informationala -proiectarea unitatilor de invatare nu se face
corespunzatoare (tv, video, cabinet AEL, acces decat partial
internet), site web, mobilier adecvat, planse noi
-sustinerea partiala a activitatilor din planul
-fondul de carte din biblioteca scolii este anual de activitati;(nerealizarea asistentelor si
suficient si cu noutati editoriale
interasistentelor)
Activitatea de baza
-sustinerea activitatilor din planul anual de
activitati;
-obiectivele propuse sunt in conformitate cu
nevoile de formare ale cadrelor didactic si
raspund nevoilor scolii si ale colectivului de
elevi

4. Mijloace de remediere a disfunctionalitatilor constatate
-o implicare mai activa a tuturor membrilor comisiei;
-respectarea cu strictete a sarcinilor specifice de catre fiecare membru si a termenelor de
realizare a activitatilor;
5. Concluzii
Activitatea comisiei metodice a catedrei de matematica din anul scolar 2017-2018 a fost
destul de bine planificata si desfasurata conform programului de activitati.
Cadrele didactice si-au indeplinit misiunea la clasa – drept dovada fiind rezultatele bune ale
elevilor la evaluarile sumative.
Se cere insa mai multa receptivitate la solicitarile responsabilului comisiei si indeplinirea
tuturor sarcinilor din lista de responsabilitati.
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COMISIA METODICA DE LIMBI MODERNE
Catedra de limbi moderne an scolar 2017-2018
Din catedra de limbi moderne patru profesori fac parte din corpul de metodisti ai ISJ
Gorj (Paliu Minodora, Grigore Nicoleta, Vijulie Mirela si Constantinescu Dana), trei
profesori fac parte din Consiliul consultativ al disciplinei limbi moderne din cadrul ISJ Gorj (
Paliu Minodora, Grigore Nicoleta ,Constantinescu Dana), profesor Constantinescu Dana este
responsabil de cerc pedagogic-limba engleza, iar profesor Grigore Nicoleta este formator
CCD Gorj. Grigore Nicoleta , Oprise Claudia si Paliu Minodora au tinut cursuri optionale la
limba franceza franceza, iar Vijulie Mirela si Petrisor Adina la limba engleza. La începutul
anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din catedră. In
luna septembrie 2017 profesorii au participat la consfătuirile cadrelor didactice. S-au
întocmit atât planul managerial, cat şi planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de
învăţare, s-au realizat proiecte didactice. Totodată au fost elaborate teste iniţiale pentru elevii
claselor a IX a, aplicate până la 1 octombrie 2017. În primele două săptămâni ale anului
şcolar, s-a asigurat procurarea manualelor şcolare.
În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive, au fost
realizate scheme grafice referitoare la probleme ortogafice şi morfologice, teste de progres şi
mai multe modele de subiecte de teză semestrială pentru clasele cu profil de filologie.
Săptămânal, s-au organizat ore de consultaţii pentru elevii claselor a XII-a, pentru
eficientizarea pregătirii acestora pentru examen de bacalaureat- proba de competente
lingvistice intr-o limba de circulatie internationala.Toti elevii au promovat proba de
competente lingvistice, cu calificative cuprinse intre A1-B2.
Activităţile organizate au fost corelate cu viziunea si misiunea colegiului nostru de a
realiza servicii educaţionale de calitate pentru formarea unor personalităţi valoroase, creativpragmatice, moral-civice, europene, de a forma viitoarea elită românească cu vocaţie
europeană, de a dezvolta diverse parteneriate, a căror finalitate să fie realizarea unui parcurs
educaţional de succes, de a coopera cu instituţii de prestigiu la nivel naţional şi internaţional
pentru a îmbina în mod eficient tradiţiile locale cu valorile naţionale şi universale, de a
promova politici pozitive în relaţia cu comunitatea practicând o „democraţie coparticipativă”.
Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor
didactice, bazate pe :
Cunoaşterea colectivelor de elevi;
Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de colectiv, dar şi
in funcţie de standardele de referinţă s-a concretizat în:


Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare, conform
procedurilor de implementare a programei scolare;



Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare;



Realizarea de teste de evaluare diferentiate si fise de lucru individuale, in functie de nivelul
real al elevilor, dandu-li-se fiecăruia sansa de a se implica in actul de predare-învaţareevaluare.
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Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi
sumative cu caracter compesator de natură ameliorativ-constructiva.Cadrele didactice s-au
straduit să utilizeze cat mai multe mijloace moderne în procesul de predare-invatareevaluare, in scopul savarsirii unui invatamant de calitate si a unui demers didactic de
exceptie, inovator, care sa aducă performante şcolare deosebite in viitor. Pe tot parcursul
anului şcolar s-au realizat forme diverse de evaluare traditionale si moderne ( portofolii,
studii de caz, referate).
Interesul pentru perfecţionare şi autoperfecţionare prin participarea la diferite cursuri
de formare continua propuse de CCD Gorj si la activitatile metodice desfasurate in scoala, in
cadrul comisiei metodice (sustinerea de referate si de lectii demonstrative), dar si la cele
judetene din cadrul cercurilor pedagogice
- la inceputul lunii septembrie Paliu Minodora si Oprise Claudia au participat la un
stagiu de formare organizat de Centrul regional francofon pentru Europa Centrală şi
orientală (CREFECO) , de Organizaţia internaţională a francofoniei (OIF) , de
Ministerul Educaţiei Naţionale şi ISJ Gorj.
-profesorii de limbi moderne s-au implicat activ în activitățile de specialitate (consfătuiri
didactice, ședințe de catedră, cercuri pedagogice, ședințe la ISJ Gorj cu profesorii metodiști
si profesorii din cadrul Consiliului Consultativ pentru limbi moderne) .Toti profesorii din
cadrul comisiei au participat la olimpiadele de limbi moderne, fie in calitate de membri ai
comisiilor de organizare , fie in calitate de profesori evaluatori sau de propunatori de
subiecte.
Paliu Minodora, Grigore Nicoleta- limba franceza si Vijulie Mirela, Constantinescu
Dana – limba engleza au fost implicate in organizarea concursului national de
titularizare , asigurand inspectiile speciale la clasa in profilul postului .
Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi
elev- cadru didactic.
Au fost organizate activităţi împreună cu elevii CNET şi cei ai Centrului şcolar pentru
educatie incluzivă –Vădeni ,în cadrul Strategei Naţionale de Acţiune Comunitară. Au
participat tot în cadrul SNAC la Săptămâna legumelor şi fructelor.
5.Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre
furnizoare de educaţie. Au fost initiate o serie de proiecte educationale:
- proiectul “ Un pas catre liceu, un pas catre viitorul meu “ in parteneriat cu Scoala
gimnaziala “ Sfantul Nicolae “: profesori Grigore Nicoleta, Paliu Minodora, Oprise Claudia,
Petrisor Adina
- parteneriat al doamnelor profesoare Petrisor Adina si Grigore Nicoleta cu Centrul de
promovare si conservare a culturii traditionale Dolj
Pe 26 mai 2018 catedra de limbi moderne din CNET a organizat Simpozionul interjudetean
“ Limbile moderne in context european “.
Asociaţia românã a profesorilor francofoni –sucursala Gorj (ARPF) are sediul în CNET,
preşedinta acestei asociaţii este Paliu Minodora , iar Oprişe Claudia – trezorier ARPF.
Doamna profesoara Constantinescu Dana a organizat pe 4 mai 2018, la Teatrul „ Elvira
Godeanu „ o conferinta in cadrul programului Antreprenor 2020 si pe 7 iunie 2018,
conferinta educationala „ Viitorul este in clasa mea –VREM’’,cu tema „ Alegerea
drumului in viata” .
6. Cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze si a civilizatiei spatiului cultural
anglofon si dezvoltarea unor valori si atitudini pozitive fata de limba franceza si de conceptul
de “francofonie”, dar si dezvoltarea abilitatilor de intelegere interculturala.
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Astfel au fost organizate activităţi școlare şi extrașcolare cu ocazia Zilei Mondiale a
Educatiei, Zilei Europene a Limbilor Străine -EDL VIDEO CHALLENGE 2017 -Why
do you love a (particular) language?, activitate organizata de Centre européen pour les
langues vivantes du Conseil de l’Europe la care au participat doamnele profesoare
Grigore Nicoleta, Vijulie Mirela si Petrisor Adina.
- in cadrul comisiei metodice de limbi moderne au fost pregatiti elevi in vederea obtinerii
certificatelor de limba franceza DELF si de limba engleza Ielts si Cambridge. Elevii
Borcan Miruna (XIA , pregatita de profesor Paliu Minodora a obtinut Certificatul de
limba franceza DELF, nivel B1, iar elevul Sneapota Alexandru (XIA),pregatit de profesor
Paliu Minodora, Certificatul de limba franceza DELF, nivel B2. Grigore Nicoleta si Paliu
Minodora , evaluatori Delf, au facut parte din jurii DELF.
- in perioada 6-10 martie 2018 a avut loc in parteneriat cu Institutul francez din Timisoara
concursul „Comunică în franceză și noi îţi spunem ce DELF ești !” la care au participat elevi de la
clasele XE, XIA si XIH, coordonati de profesoarele Grigore Nicoleta si Paliu Minodora. Eleva
Davitoiu Teodora(XE)- profesor Grigore Nicoleta , a castigat acest concurs , la clasa a Xa.
Rezultate olimpiade :

Limba franceza :
Eleva Udrescu Ionela (XIIH), pregatita de profesor Paliu Minodora a obtinut premiul al
doilea la etapa judeteana a Olimpiadei de limba franceza .
Limba engleza :
Elevul Cernitoiu Ducu(XIB), pregatit de profesor Vijulie Mirela s-a calificat la etapa
nationala a a Olimpiadei de limba engleza.
- Coverca Elena Daniela ( IXA) – premiul III etapa judeteana- profesor Constantinescu
Dana
- Ionascu Elena (IXE) – mentiune etapa judeteana - profesor Constantinescu Dana
- Brihac Andrei (XIB)- mentiune etapa judeteana – profesor Vijulie Mirela.
- profesorii de limba engleză au organizat etapa locală şi cea judeţeană a concursului de
discurs în limba engleză Public Speaking . Elevul Stamatoiu Octavian, pregatit de
profesor Constantinescu Dana a obtinut premiul I , iar elevul Pirvulet Mihai (XIIA) ,
pregatit de profesor Petrisor Adina s-a calificat la faza regionala a concursului.
- profesorii de limba engleza au organizat concursul de monologuri in limba engleza
Speak Out , elevii Mihaescu Razvan (XG) si Marincoiu Vicentiu (XIG) ,pregatiti de
profesor Petrisor Adina s-au calificat la etapa nationala care a avut loc la Oradea.
7. Trezirea interesului de a participa la activitati extrascolare si extracurriculare , stimularea
spiritului de competitie si de lucru in echipa :
- participarea la Concursul interjudetean bilingv Franglais la care au fost obtinute premiul I
( echipajul coordonat de prof. Oprise Claudia si Petrisor Adina ) si premiul II( echipajul
coordonat de prof. Grigore Nicoleta si Vijulie Mirela ).
- implicarea in organizarea Festivalului interjudetean de muzica francofona“Chants, sons
sur scène “. La acest festival eleva Orvas Iulia (XC), pregatita de prof. Oprise Claudia a
obtinut o mentiune, iar eleva Ciudin Luiza( XIA ) , pregatita de prof. Paliu Minodora a
obtinut premiul al III–lea.
- implicarea in organizarea Concursului interjudețean de interpretare francophonă “LES
AMIS
FRANCOPHONESediția
a
VII-a”,
martie
2018.
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COMISIA FIZICA, CHIMIE SI BIOLOGIE
Catedra de fizică, chimie și biologie an scolar 2017-2018
În cursul anului școlar 2017-2018, activitatea comisiei s-a desfășurat conform planului
managerial adoptat în luna septembrie, în cadrul primei ședinte de lucru. Au fost vizate
obiectivele urmărite în desfășurarea activității comisiei pe întreg anul școlar.
În componența comisiei metodice intră profesori de fizică, chimie, biologie și este
alcatuită din 11 profesori, toți cu gradul didactic I, iar unul deține titlul de doctor și o laborantă.
Luând în considerare programa școlară, recomandările pe linie de specialitate transmise
de ISJ Gorj și programul managerial al Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu”, Catedra de
Științe ale Naturii a desfășurat, pe anul școlar 2017-2018, o activitate susținută, reflectată în
rezutatele obținute la diferite competiții, concursuri, olimpiade.

Obiective generale
În cursul acestui an școlar, activitatea educațională a fost orientată pe urmatoarele
priorități strategice:


Îmbunătățirea constantă a activității cadrelor didactice;



Îmbunătățirea permanentă a procesului instructiv-educativ;



Introducerea de noi standarde de predare și evaluare;



Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învățare



Continuarea utilizarii TIC ca instrument de învățare.
În scopul urmăririi acestor priorități s-au avut în vedere obiectivele generale:



Pregătirea elevilor pentru participare la olimpiadele și concursurile școlare;



Evaluarea corectă a elevilor;



Proiectarea curriculară avansată a activității didactice;



Organizarea și relizarea activităților de învățare;



Activitatea de perfecționare pedagogică și de specialitate;



Autoperfeționarea cercetare pedagogică și de specialitate;



Asigurarea bunei desfășurări a comisiei.

Activitățile desfășurate în cadrul ședințelor de comisie metodică


Analiza fișelor de evaluare a cadrelor didactice
Răspund membrii comisiei- septembrie 2017;



Întocmirea planului de activități ale comisiei metodice și a documentelor necesare desfășurării
activității;



Analiza rezultatelor obținute de elevi la examenul de bacalaureat și admiterea la facultate;
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Conceperea testelor inițiale
Răspund membrii comisiei- septembrie 2017;



Analiza planificării calendaristice;



Analiza rezultatelor obținute la testele inițiale;



Informări de specialitate;



Analiza planului de pregătire suplimentară și a pregătirii pentru grupele de excelență
Raspunde Vilceanu Mihai și menbrii comisiei- octombrie 2017;



Informare de specialitate: Premiile Nobel pentru fizică și chimie 2017
Răspund membrii comisiei- noiembrie 2017;



Informare de specialitate, probleme deosebite;



Analiza rezultatelor obținute la concursul Ф, concurs online cu Universitatea Iași, Științele
Pământului și concursurilor și olimpiadele școlare;
Răspund membrii comisiei- ianuarie 2018;



Analiza situației la examenul de Bacalaureat și admiterea la facultate- septembrie 2017.
Un obiectiv esențial a fost acela care a urmărit îmbogățirea cunoștințelor de specialitate
cu cele mai noi aspecte privind activitatea didactică și metodică prin studierea materialelor de
specialitate (cărți de specialitate, articole,acces internet). Toți membrii comisiei au fost
preocupați de acest obiectiv prin studiul individual și prin participarea la dezbaterile de la
fiecare ședință de catedră.
S-au urmărit de asemenea, perfecționarea activității didactice prin participarea la acțiuni
demonstrative.
Alte obiective importante pentru desfășurarea foarte bună a orelor de curs au fost:
achiziționarea de mijloace didactice moderne (laptop, videoproiector, microscop electronic
adaptat la calculator, aparate de aer condiționat și consumabile etc.), realizarea de material
didactic cât și folosirea la maxim a mijloacelor didactice aflate în dotarea școlii. Au fost
achiziționate aparate de măsură și control digitale și două osciloscoape electronice.
Participarea și implicarea cadrelor didactice la activitatea comisiei metodice de la nivel
județean a fost un alt obiectiv urmărit și atins de comisia noastră. Unele cadre didactice fac
parte din comisiile consultative ale Inspectoratului Școlar Județean cât și cu profesori metodisti
și anume profesorii: Neamțu Gheorghe, Neguleasa Carmen, Popescu Ramona.
Un alt obiectiv a vizat formarea abilităților de a lucra pe platform de e-learning (AEL)
în scopul susținerii de lecții originale. Multe lecții au fost desfășurate în acest format, deși
merge cam greu.
Catedra noastră s-a implicat și în activități cu caracter extracurricular: Ziua Națională a
Romaniei (1 decembrie 2017), sesiunea de referate dedicate Unirii Princpatelor Romane (24
ianuarie 2018), o vizită la ”Lagarul polonez” de la Tg Jiu (27 ianuarie 2018). De asemenea am
participat la vizionarea a două spectacole teatrale împreună cu elevii școlii. De asemenea, neam implicat în pregătirea editării numărului din 2018 a publicației ”Studium” a Colegiului
Național „Ecaterina Teodoroiu„ etc.
Un accent deosebit a fost pus pe pregătirea suplimentară a elevilor în vederea
olimpiadelor și concursurilor școlare cât și pentru examenului de bacalaureat. La ediția din
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iunie-iulie 2017 a examnului de bacalaureat toți elevii au fost promovati. La fizică au participat
15 elevi, iar media obținută a fost 9.89, la chimie organică au participat 11 elevi, iar media
obținută a fost 9.26, la biologie vegetală au participat 4 elevi, iar media obținută a fost 8.40, la
anatomie și fiziologie umană au participat 111 elevi din care au promovat 108, iar media
obținută a fost 9.93. Considerăm că rezultatele au fost bune mai ales că școala noastră este
încadrată pe locul 24 pe țară.
De asemenea profesorii au fost repartizați să participe la buna desfășurare în Comisia
de competențe a examenului de bacalaureat 2018.
Profesorii nostri au fost planificați pentru participarea la Olimpiada de Fizică,
Olimpiada de Chimie, Olimpiada de Biologie și Olimpiada interdisciplinară de Științele
Pământului: Neguleasa Carmen, Vâlceanu Mihai, Angheloiu Gabriela, Neamțu Gheorghe,
Tatomir Cristina, Popescu Ramona, Tălău Oana.
Au fost făcute în decursul anului școlar interasistențe la ore în cadrul catedrei.
Au fost elaborate teste inițiale, de progres, finale, care au fost date și analizate în
colectivul catedrei.
S-a răspuns cu promtitudine la toate solicitările ISJ Gorj participându-se la toate
cercurile, concursurile, olimpiadele școlare.
Prezentăm în cele ce urmează rezultatele obținute de elevii Colegiului nostru la ediția
20-21.01.2018 a concursului Φ, olimpiada interdisciplinară Științele Pământului, concurs
interjudețean
Vâlceanu Mihai


8 premii I-Concursul Φ



12 premii II- Concursul Φ



7 premii III- Concursul Φ



7 mențiuni- Concursul Φ



2 Mențiuni-Științele Pămîntului



2 Premii II-Olimpiada de Fizică



1 Mențiune-Olimpiada de Fizică
Toma Cornel



2 premii II- Concursul Φ



2premii III- Concursul Φ



3 mențiuni-Concursul Φ



1-Mențiune-Științele Pământului
Papa Voichița



1 premiu I- Concursul Φ



4 premii II- Concursul Φ



5premii III- Concursul Φ



7 mențiuni- Concursul Φ



1Mențiune-Științele Pământului
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Premiul III-Științele Pământului
Neamțu Gheorghe



2 Mențiuni-Științele Pământului
Giorgi Corina



1 premiu III; Concursul Φ



1 mențiune Concursul Φ
Manta Raveca



Premiul I-Științele Pământului



2-Mențiuni- Științele Pământului
Talabă Dan



2-Mențiuni-Științele Pământului
Angheloiu Gabriela



2-Mențiuni-Științele Pământului
Neguleasa Carmen



Premiul II- Medicii de mâine



Premiul I-Olimpiada de Biologie-județ



Premiul II-Olimpiada de Biologie-județ



Mențiune-Olimpiada de Biologie-județ



4-Mențiuni-Științele Pământului
Tatomir Cristina



Premiul I-Olimpiada de Biologie-județ



Premiul III-Olimpiada de Biologie-județ



2 Mentiuni-județ



Premiul III-Sesiunea de Comunicări Științifice



Premiul I-Sesiunea de Comunicări Științifice



Premiul III, 2-Mențiuni-Științele Pământului
Popescu Ramona



Premiul II-Sesiunea de Comunicări Științifice
În cursul anului școlar 2017-2018 a fost realizat un orar de pregătire suplimentară a
elevilor pentru examenle și concursurile școlare în care am urmărit colaborarea între cadrele
didactice de matematică, fizică și chimie.
Am realizat obiectivele propuse pentru anul școlar 2017-2018 cu ajutorul colegilor de
catedră, care au răspuns la toate soliciările efectuând multe ore suplimentare, atât pentru
grupele de excelență cât și pentru copiii care au susținut examenele de bacalaureat și de
admitere la facultate. Menționăm că la examenul de bacalaureat coeficientul de promovabilitate
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a fost de 100%. Din informațiile noastre procentul de admitere în învatamntul superior (fără
taxă) este de peste 95%.
Rezultatele obținute de acesti elevi care au susținut examene la fizică, biologie și
chimie, ne fac mândrii, clasându-ne pe primul loc în topul liceelor din județul Gorj.

Analiza SWOT a comisiei:
Puncte tari:


Existenta laboratoarelor de fizica, chimie, biologie cu toate dotarile corespunzatoare (ustensile,
laptop-uri, videoproiectoare, table inteligenta si alte material didactice);



Cadre didactice interesate de formarea lor profesionala;



Disciplina si frecventa scolara foarte buna;



Personal didactic calificat;



Implicarea efectiva a laboratorului in lucrarile de laborator;



Activitate foarte buna a activitatii comisiei metodice;



Strategii didactice variate si creative;



Adaptarea metodelor la specificul claselor.
Puncte slabe:



Slabe fonduri financiare pentru achizitionarea de echipamente si material didactice noi;



Insuficienta utilizare a biblotecii scolare de catre elevi;



Slaba implicare a elevilor in desfasurarea concursurilor;



Slaba motivatie pentru competitive;



Unii profesori nu se implica in desfasurarea activitatilor extracurriculare si extrascolare;



Comunicare insuficienta intre cadre.
Amenintari:



Ritmul accelerat al schimbarilor tehnologice care duce la uzarea morala a materialelor
didactice,



Numar mic de ore de fizica, chimie, biologie.
Oportunitati:



Existența a doua laboratoare de fizică, a unuia de chimie și a unuia de biologie cât și a sălii de
lectură și a sălii de ședință dotată corespunzator;



Colaborare bună cu ISJ și CCD;



Elaborarea in echipa de material didactice (fise de lucru, teste de evaluare, material etc.) pentru
observarea sistematica a elevilor.
Amintim efortul deosebit depus de profesorii: Vâlceanu Mihai, Toma Cornel, Papa
Voichita, Neamtu Gheorghe, Manta Raveca, Talabă Dan, Angheloiu Gabriela, Neguleasa
Carmen, Tatomir Cristina, Popescu Ramona.
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Plan de măsuri:


Utilizarea metodelor active-participative;



Realizarea a mai multor ore de pregatire suplimentara;



Imbunatatirea colaborarii cu celelalte cadre ale scolii noastre;



Imbunatatirea colaborarii cu parintii elevilor.

COMISIA PROFESORILOR DE ISTORIE, GEOGRAFIE, STIINTE
SOCIO-UMANE SI RELIGIE
Catedra de istorie, geografie, științe socio-umane și religie an scolar 20172018
Comisia metodica a profesorilor de istorie, geografie, socio-umane si religie este
formata din 9, din care 7 au gradul 1, un profesor detine titlul de doctor, iar 1 are gradul
didactic 2.
1+2. Obiectivele urmarite in desfasurarea activitatii comisiei pe semestrul 1 au fost
variate. Primul dintre acestea a vizat realizarea planificarilor calendaristice anuale conform
normelor metodologice in vigoare, stabilirea sarcinilor membrilor comisiei metodice si
discutarea propunerilor privind planul managerial si programul de activitati.
Un obiectiv esential a fost acela care a urmarit imbogatirea cunostintelor de specialitate
cu cele mai noi aspecte privind didactica si metodica, prin studierea materialelor de
specialitate( carti de specialitate, acces pe internet) . Toti membrii comisiei au fost preocupati
de acest obiectiv prin studiu individual si prin participarea la dezbaterile de la nivelul fiecarui
cerc metodic.
Un alt obiectiv a vizat stabilirea unor modele de teste de evaluare initiala care au fost
date elevilor de clasa a IX a la inceputul anului scolar si la toate disciplinele din comisia
noastra ( istorie, geografie, socio-umane, religie) . Rezulatele acestor teste si masurile de
remediere au fost discutate in sedinta de comisie din octombrie 2017.
Alte obiective importante pentru desfasurarea in conditii optime a orelor de curs au fost
: realizarea de material didactic si folosirea mijloacelor didactive moderne aflate in dotarea
scolii( laptop, videoproiector). Elevii au fost incurajati sa intocmeasca proiecte la diverse
discipline (istorie, socio-umane, geografie) .
Participarea si implicarea cadrelor didactice la activitatile comisiilor metodice de la
nivel judetean a fost un alt obiectiv urmarit si atins de comisia noastra. Cadrele didactice au
participat la sedintele de cerc de pe acest semestru si s-au implicat si in alte activitati. Unele
cadre didactice fac parte din consilile consultative ale inspectoratului scolar judetean si anume :
Profesorii Peptan Adriana , Cantemir Liliana, Somordoleanu Angela, Zaharia Claudia, Popescu
Dorina unii sunt profesori metodisti ( Profesor Cantemir Liliana, Zaharia Claudia, Popescu
Dorina), iar prof. Branzan Claudiu este responsabil de cerc metodic.
Profesorii din comisia noastra s-au implicat in organizarea fazelor locale ale
olimpiadelor scolare desfasurate in lunine decembrie- ianuarie 2017-2018 ( Peptan Adriana,
Cantemir Liliana, Somordoleanu Angela, Brinzan Claudiu, Zaharia Claudia), la elaborarea
unor modele de subiecte la aceste concursuri ( Peptan Adriana, Cantemir Liliana,
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Somordoleanu Angela, Zaharia Claudia, Popescu Dorina) . Toti profesorii comisiei noastre au
fost evaluatori la olimpiade- faza locala.
Pe semestrul I al anului scolar 2017-2018 comisia Socio-Umane a inițiat urmatoarele
activitati:
1. analiza rezultatelor la Examenul de Bacalaureat-15-09.2017
2. analiza testarilor de evaluare initiala si elaborarea unui plan de masuri remediale15.10.2017
3. Comemorarea Holocaustului-4.10.2017
4. Serbarea Zilei Nationale a României
5.Olimpiadele de istorie , socio-umane, religie, geografie-etapa locala
6. comemorarea eroilor cazuti la Revoluția din decembrie 1989-sbl. Cristian Oancea
3.Rezultatele obtinute de elevii nostri la testarile initiale:
Istorie: 9H: media 5,15
10 G: media 7,37
11 B: media 7, 43
11 F: media 7, 62
Geografie: 9E media 7,25
9G media 7,30
Religie : 9 A media 9, 50
9 B media 9,58
9 C media 9, 65
9 F media 9,60
Ca si masuri pentru remediere mentionam:
-

formarea unor deprinderi si competente in cadrul orelor (analiza pe text, plasarea in timp si
spatiu a evenimentelor, folosirea limbajului adecvat istoriei, realizare unor scurte eseuri) .

-

elaborarea unor fise de lucru, accent pe insusirea terminologiei de specialitate, evaluarea
continua si periodica a elevilor prin fise de evaluare, prezentare rezultatelor clasei in ansamblu,
aplicarea unor metode interactive centrate pe elevi.

-

efectuarea unor aplicatii si exercitii la clasa, participarea elevilor la olimpiade si concursuri,
utilizarea unor metode interactive.

-

Activitati individuale si de grup concretizate prin realizarea unor teme specifice la portofoliul
elevului
4.Analiza SWOT a comisiei este urmatoarea:
Puncte tari : structura organizatorica este corespunzatoare si faciliteaza o buna
organizare si dezvoltare profesionala, comunicare buna, cadre didactice calificate si titulare
avand cel putin gradul didactic 2, situatia la invatatura este buna si foarte buna, stare
disciplinare foarte buna, participarea la concursuri cu rezultate bune si foarte bune.
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Puncte slabe: motivarea morala si salariala nu ajuta cadrul didactic, desi exista o dotare
TIC buna materialele nu sunt intotdeauna integrate in procesul instructiv educativ.
Amenintari: lipsa spatiului scolar in conditiile in care programul se desfasoara in doua
schimburi;
Oportunitati: pasiunea pentru istorie si discipline socio-umane, geografie a elevilor de la
profilul filologic.
5.Activitatile extracurriculare desfasurate la nivelul comisiei au fost urmatoarele:
comemorarea:
- Holocaustului 4 octombrie 2017- profesori responsabili si Peptan Adriana,
aniversare Ziua Nationala a Romaniei 29 noiembrie 2017 – profesor responsabil prof.
Istudorescu Elvis
-comemorarea eroilor Revolutiei de la 1989-slt. Cristian Oancea- 22 decembrie 2017
-aniversarea Unirii Principatelor Romane 23 ianuarie 2018 profesor responsabil prof.
Istudorescu Elvis.
De asemenea in cadrul disciplinei Geografie d-na prof. Sandu Gabriela si d-na prof
Zaharia Claudia au participat la cercul pedagogic de la Capreni si excursia organizată de
Societatea de Geografie la Cheile Butii.
6. Rezultate la olimpiade si concursuri scolare
Rezultatele la olimpiade faza pe scoala au fost urmatoarele:
disciplina istorie – participanti 6 , promovati 6 clasele 9 G și 11 H profesor indrumator Peptan
Adriana
La disciplinele socio-umane au fost obtinute urmatoarele primii:
-

Economie: Ghinoiu Iuliana XII H---Premiul I
: Anghelache Daniela XII H- Premiul III

-

Filosofie: Ciobanu Victor XII H—Premiul I

-

Logica: Staiculescu Aida XII H--- Premiul I
Filip Rebeca XII H---- Premiul II
Bojinca Georgiana IX G ---Premiul III
La olimpiada de religie, faza locala organizata la CNSH la clasa a IX s-au obtinut
locurile I II și III iar la clasa a X locul III.
În cadul activitătilor de perfestionare continuua, prof. Peptan Adriana si prof. Cantemir
Liliana au urmat cursul Evaluare și evolutia carierei desfasurat in perioada 9 decembrie-10
februarie.
7. Mijloace de remediere a disfunctionalitatilor
Se impune o implicare mai activa a tuturor membrilor comisiei si o respectarea a
sarcinilor specifice de catre fiecare membru.
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SEMESTRUL II
(1+2) Obiectivele urmarite in desfasurarea activitatii comisiei pe semestrul II au fost diverse;
Printre acestea mentionam: imbunatatirea pregatirii profesionale a cadrelor didactice,
introducerea de noi standarde de predare si evaluare, promovarea lucrului in echipa, pregatirea
suplimentara a elevilor pentru olimpiade si concursuri precum si pentru examenul de
bacalaureat, perfectionarea continua metodica si de specialitate.
Cadrele didactice din comisia noastra au participat si in semestrul II la activitatile
cercurilor metodice de la nivel judetean. Profesorii de istorie s-au implicat si in organizarea
olimpiadei judetene, aceasta desfasurandu-se la CNET. De asemenea, profesorii : prof. Peptan
Adriana, Cantemir Liliana, Sandu Gabriela, Popescu Dorina, Istudorescu Elvis, Zaharia
Claudia, Branzan Claudiu si Somordoleanu Angela au participat ca evaluatori la olimpiadele
judetene si alte concursuri de istorie si stiinte socio-umane, geografie, religie din februarie si
martie 2018.
Profesorii s-au implicat in activitati cu caracter extracurricular:
1.
In 26.III.2018 a fost organizat Simpozionul ,,100 Ani de la Unirea Basarabiei,,
desfasurat in parteneriat cu Colegiul National ,,Tudor Vladimirescu,, si Scoala Gimnaziala
,,Alexandru Stefulescu". La aceasta activitate au participat profesorii: Peptan Adriana,
Istudorescu Elvis, Sandu Gabriela, Secara Cosmin care au indrumat elevii participant la
activitate;
2.
In 19 mai 2018 a fost organizata ,, Noaptea Muzeelor,, CNET fiind partener al
Muzeului Judetean ,,Alexandru Stefulescu,,. Doamna prof. Sandu Gabriela a fost coordonator
al activitatii, iar prof. Peptan Adriana, Istudorescu Elvis, Liliana Cantemir au fost implicati in
activitatea elevilor de la clasele a IX a E, X –a E, a X-a C, a XI-a G;
3.
Membri catedrei de religie au participat la Sesiunea de Comunicari cu tema,, Educatie
si spiritualitate", organizata la Craiova in iunie 2018 de catre DPPD al Universitatii din
Craiova;
4.
Profesorii de istorie si geografie au participa la Simpozionul consacrat Unirii Basarabiei
cu Romania si la Simpozionul ,,Dragos Buga,,. Acestea au fost organizate de catre SSIR,
Consilul Judetean Gorj, reprezentat de catre dr. prof. Nichifor Gheorghe si SSIG;
5.
Profesorii: Adriana Peptan, Liliana Cantemir, Gabriela Sandu au participat
evaluatori la Concursul Judetean de eseuri si arte vizuale ,,Constantin Radulescu Motru".
6.

ca

Alte activitati cu caracter extracurricular.

cu prilejul ,,zilei Europei,, 9 Mai a fost organizata o sesiune de referate pregatite de
elevii clasa a XII a H filologie ( prof. Peptan Adriana) , membrii catedrei de istorie, socioumane si religie au participat la omagierea eroului revolutiei din decembrie 1989,
sublocotenent M. Cristian Oancea de "Ziua Eroilor";
7.
In saptamana ,, Sa stii mai multe, sa fii mai bun,, au fost organizate urmatoarele
activitati: excursii, vizite la muzeu, vizionari filme
Profesor Gabriela Sandu a facut parte din comisia judeteana a concursului de
geoinformatica ( vicepresedinte ) si in calitate de formator CCD Gorj a indrumat cursul “
Strategii didactice".
Membrii comisiei au participat in semestrul II la activitati consacrate programului
Strategiei Nationale de Actiune Comunitara.
Unele cadre didactice ale comisiei noastre fac parte din consiliile consultative ale
inspectoratului scolar judetean: Peptan Adriana, Cantemir Liliana, Somordoleanu Angela,
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Zaharia Claudia, Popescu Dorina, iar altii sunt profesori metodisti ( Cantemir Liliana, Popescu
Dorina, Zaharia Claudia).
Profesorii comisie au fost preocupati de perfectionarea metodica, participand la cursuri de
formare:
1.Profesorii Adriana Peptan, Liliana Cantemir, Gabriela Sandu au participat la cursul ,"
Evaluare in educatie", organizat de catre CCD Gorj;
2.
Doamna prof. Gabriela Sandu a participat la cursul "Leadership si management
educational,, ;
3.
Profesorii Somordoleanu Angela si Branzan Claudiu au participat la cursul ,,Inovare si
schimbare in managementul institutiilor de invatamant preuniversitar,, si la cursul Evaluare
pentru evolutia in cariera didactica,,.
(6)
Rezultate la concursuri scolare si examenul de bacalaureat
La examenul de bacalaureat toti elevi au promovat astfel:
- toti elevii au promovat la disciplinele istorie, geografie si stiinte socio-umane cu medii
peste nota 8.
Rezultatele la olimpiade si concursuri au fost urmatoarele:
•
Disciplina istorie: Mladin Samuel, cls. a IX-a - locul I- participant la faza nationala la
olimpiada de istorie: Cornoiu Ana Sandra, cls. a XI a- mentiune- olimpiada de istorie, faza
judeteana, profesor Adriana Peptan,
•
Disciplinele socio-umane : Cornoiu Sandra, locul I, psihologie, participant faza
nationala – profesor Ceuranu Mihaela; Ghinoiu Iuliana, locul I, economie,- participant faza
nationala,; Ciobanu Victor, locul II, la olimpiada de filosofie, Staiculescu Aida, clasa a XII a –
profesor Cantemir Liliana; Bicioi Luiza, mentiune, la faza judeteana, logica- prof Popescu
Dorina; Simpozionul intrejudetean "Civilizatie romaneasca si cultura democratica", sectiunea
arta fotografica- premiul I , eleva Schiopu Tatiana, cls. XI a H, prof. Liliana Cantemir;
•
Disciplina religie: Paun Cosmin, cls.a X a participant olimpiada nationala– profesor
Somordoleanu Angela;– Petrariu Delia, cls. a IX-a, participant faza nationala, Pinosanu Delia,
premiul II la faza judeteana, Nieamtu Sorana, locul III, faza judeteana, Tiugan Alex, mentiune,
faza judeteana -profesor Branzan Claudiu;
•
Disciplina geografie: Troaca Ioan Alexandru, clasa a IX a, participant la faza nationala
si a primit premiul special acordat de Societatea de Geografie din Romania si Macris Robert,
clasa a XII a, locul II, faza judeteana – profesor Zaharia Claudia;
•
Olimpiada Stiintele Pamantului – Clipici Madalin, cls. a IX a, locul III, faza judeteana
si participant la nationala; Ungureanu Acnana, cls a X a, Niculete Andrei, cls. a XI a, Berca
Catalina, mentiune, faza judeteana cls. a XII a- prof. Sandu Gabriela;
Troaca Ioan Alexandru, cls. a IX a, mentiune, faza judeteana- prof. Claudia Zaharia;
•
Concursul National “Memoria Holocaustului” desfasurat in luna mai 2018 –Dragu
Oana, cls. a X a, locul I, participant faza nationala; Razvan Voicu, cls. a X a locul II la etapa
judeteana, profesor indrumator Peptan Adriana;
•
Concursul National de geoinformatica –Arsanu Alexandru, Posdarescu Mihai, Cojocaru
Constantin- locul I la faza judeteana si locul I, faza nationala, Orvas Iulia, Paun Cosmin, locul
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II, faza judeteana, Baragan Andrei, Cucu Andrei, Clipici Madalin, locul III, Ghiocel Antonia,
Negrila Robert, Bizdoaca Mihai- mentiune, Macris Robert, mentiune- prof. Claudia Zaharia.
•
Cretoiu Patricia, Rizescu Bogdan, mentiune, faza judeteana; Lacatusu Codruta,
mentiune
•

La Concursul Infogeovirtual, Troaca Ioan Alexandru, locul I, faza nationala.

(9)

Concluzii

Activitatea comisiei in anul scoalar 2017-2018 s-a desfasurat conform programului,
colaborarea in comisie a fost buna, rezultatele au fost merituoase . In cadrul comisiei au fost
incheiate parteneriate educationale cu urmatoarele institutii: Muzeul judetean ,,Alexandru
Stefulescu,", Colegiul National "Tudor Vladimirescu", Colegiul "Ovid Densusianu", Calan,
jud. Hunedoara, Scoala Gimnaziala" Alexandru Stefulescu".

COMISIA METODICĂ Informatică și Tehnologia Informației și a
Comunicațiilor,
AN SCOLAR 2017-2018

În anul școlar 2017-2018, comisia metodică pentru disciplinele Informatică și
Tehnologia Informației și a Comunicațiilor din cadrul Colegiului Național “Ecaterina
Teodoroiu” Tg-Jiu a avut următoarea componență:









Runceanu Mihaela – profesor informatică, director adjunct
Tomulescu Vasilica – profesor informatică, responsabil comisie metodică
Preoteasa Carmen - profesor informatică, coordonator comisie CEAC
Șovăilă Cristian - profesor informatică
Tomulescu Dumitru - profesor informatică
Ohotă Eugenia - profesor informatică
Olaru Valentin - profesor informatică
Titel Vasile - profesor informatică



Prof. Bălă Claudia, gradul didactic definitiv



Prof. Țuncu Nicoleta, debutant.
1. Principalele obiective şi strategii de realizare urmărite în cadrul comisiei
metodice în anul şcolar 2017-2018:
- proiectarea şi organizarea activităţii metodice şi ştiinţifice la nivelul catedrei;
- stabilirea şi planificarea activităţilor lunare ale comisiei metodice;
- întocmirea planificărilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare în conformitate cu
programele şcolare în vigoare, în vederea asigurării unei instruiri eficiente;
- realizarea de activităţi prin implicarea şi participarea elevilor cu ajutorul mijloacelor
moderne de învăţare;
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- realizarea diferenţierii demersului didactic pentru a sprijini şi facilita progresul în ritm
propriu al elevilor cu nevoi speciale (atât elevii capabili de performanţe deosebite cât şi cei ce
întâmpină dificultăţi de învăţare);
- proiectarea şi planificarea activităţii de pregătire a elevilor pentru participarea la
concursuri şi olimpiade şcolare, în vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune de către elevii
şcolii;
- utilizarea eficientă atât a metodelor şi instrumentelor de evaluare sumativă cât şi a celor
de evaluare formativă pe parcursul întregului an şcolar 2017-2018;
- participarea la acţiunile şi cursurile de formare continuă şi perfecţionare a profesorilor
membri ai comisiei metodice;
- participare la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor şi valorizarea
acestora (parteneriate, expoziţii, proiecte).
2. Activităţi importante (programe, proiecte, parteneriate, simpozioane,
perfecționare) desfăşurate la nivelul comisiei metodice în anul şcolar 2017-2018:
Activitatea comisiei metodice s-a axat pe realizarea competenţelor generale ale
disciplinei INFORMATICĂ / TIC care au ca finalitate formarea şi afirmarea personalităţii
elevilor, accesarea şi utilizarea conţinuturilor prin intermediul tehnologiei informaţiei şi
comunicării, precum şi dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea
permanentă.
Activităţile de învăţare au urmărit dobândirea competenţelor funcţionale esenţiale
pentru reuşita şcolară şi socială, precum şi pe exersarea unor deprinderi de ordin cognitiv şi a
argumentării în diferite situaţii de învăţare şi de viaţă. O componentă esenţială a demersului
didactic o constituie evaluarea. Din perspectiva demersului educaţional centrat pe competenţe,
un accent deosebit a fost pus pe evaluarea formativă realizată prin instrumente clasice îmbinate
cu cele complementare, cum sunt – portofoliul, proiectul, observarea sistematică a activităţiişi
a comportamentului elevilor.
Proiecte naționale și internaționale implementate în semestrul al doilea:
 Au continuat activitățile proiectului Erasmus UPPScience, coordonat la nivelul
școlii de d-na prof. Runceanu Mihaela. În luna martie au participat la o activitate de training, la
București, dl. prof. Olaru Valentin și d-na Manică Andreea, iar în luna mai, la Malta, s-au
deplasat d-na prof. Runceanu Mihaela și d-na Manică Andreea.
 D-na prof. Ohotă Eugenia a realizat pe platforma etwinning proiectul Let's Vlog cu
școli din Italia, Spania, Franța, Cehia, Malta, Grecia, Polonia și Norvegia.
 În luna iunie liceul nostru s-a înscris din nou la Competiția Națională Euroscola,
demarând proiectul cu titlul Christian în pas cu Europa, o campanie de promovare și informare
a publicului larg cu privire la un proiect realizat la nivelul localității, cu finanțare europeană.
Echipa este formată din 24 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a și este coordonată de prof.
Tomulescu Vasilica și inf. Manică Andreea.
 D-na prof. Preoteasa Carmen a implementat la clasa a X-a C, Programul de educație
antreprenorială JA Compania, în urma căruia un număr de 10 elevi din clasă au obținut
certificate de autoevaluare a competențelor antreprenoriale.
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Activități extrașcolare, activități de voluntariat:
 Desfășurarea proiectului educațional – concurs GO TALENT – CNET / GALA
PREMIILOR CNET, editia a III-a, organizatori la nivelul catedrei: prof. Runceanu Mihaela,
prof. Preoteasa Carmen;
 Proiect județean în parteneriat cu Primăria Tg-Jiu și Asociația Colour Yours
Dreams – BRÂNCUȘI ÎN UNESCO, organizator la nivelul școlii: prof. Preoteasa Carmen;
 Activiăți cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet, s-au implicat cu elevii prof.
Tomulescu Vasilica, prof. Ohotă Eugenia, prof. Tomulescu Dumitru;
 D-na prof. Preoteasa Carmen s-a implicat în organizarea unor proiecte tematice:
Ziua Educației, Siguranța Alimentară și Sănătatea Individului, Magia sărbătorilor de iarnă.
 D-na prof. Ohotă Eugenia a participat cu 6 echipe de la clasa a XI-a E la Competiția
Java - Programează în Greenfoot (Februarie -Martie 2018), iar în aprilie 2018 a desfășurat
activități cu clasele a XI-a E și a IX-a D în cadrul STEM Discovery Week 2018.
Perfecționarea cadrelor didactice:
 Toți profesorii titulari de informatică s-au implicat în organizarea Olimpiadei
Naționale de Informatică pentru Gimnaziu, ce a avut loc în Tg-Jiu în perioada vacanței de
primăvară: prof. Runceanu Mihaela – comisia de organizare, prof. Olaru Valentin – responsabil
cu site-ul oficial al olimpiadei, prof. Titel Vasile – îndrumător loturi, prof. Tomulescu Vasilica,
prof. Preoteasa Carmen, prof. Ohotă Eugenia, prof. Tomulescu Dumitru, prof. Șovăilă Cristian
– responsabili comisia tehnică de organizare, inf. Manică Andreea – secretar comisie tehnică;
 Membrii catedrei au participat la activitățile organizate de ISJ Gorj, la cercurile
pedagogice din cele două semestre, la sedințele consiliului consultativ (prof. Tomulescu
Vasilica, prof. Tomulescu Dumitru, prof. Șovăilă Cristian, prof. Olaru Valentin, prof. Titel
Vasile), iar profesorii metodiști (prof. Tomulescu Vasilica, prof. Preoteasa Carmen, prof.
Tomulescu Dumitru, prof. Șovăilă Cristian, prof. Olaru Valentin, prof. Titel Vasile) au efectuat
diferite inspecții cadrelor didactice înscrise la grade didactice.
 Toți membri comisiei au participat la toate ședințele Consiliului Profesoral și ale
Comisiei Metodice, la nivelul școlii.
 D-nii prof. Tomulescu Vasilica, Preoteasa Carmen, Tomulescu Dumitru, Șovăilă
Cristian, Olaru Valentin, Titel Vasile, în calitate de profesori metodiști, au partticipat la cursul
Aspecte curriculare și docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor de specialitate, organizat
de CCD Gorj.
 D-nii prof. Tomulescu Vasilica, Ohotă Eugenia, Șovăilă Cristian, Olaru Valentin și
Titel Vasile au participat la cursul de perfecționare Evaluare pentru evoluția în cariera
didactică, organizat prin CCD Gorj.
 D-nii prof. Preoteasa Carmen și Șovăilă Cristian, au participat la cursul de
perfecționare Strategii interactive în contextul educaţional modern, organizat de CCD Gorj.
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ECHIPA DE ROBOTICA TECHNOGODS

MENTORI
1. MIHAELA ANA RUNCEANU
ELEVI
1. PÎRVULEȚ MIHAI DUMITRU
2. DUIU ION
3. ȘANDRU ROBERT ȘTEFAN
4. DUMITRESCU ANDREI
5. UDRESCU VLAD MIHAI
6. ZOICAN DENIS ALEXANDRU
7. RUSU OVIDIU
8. NICOLA MARIA DANIELA
9. STAMATOIU LIVIU OCTAVIAN
10. POPESCU EDUARD DUMITRU
Technogods este prima echipa de robotica din Targu-Jiu, participanta de 2 ani la
competitia FIRST Tech Challenge. Anul acesta, au obtinut rezultate exceptionale atat in tara,
cat si inafara; echipa formata din 10 elevi si doi mentori s-a clasat pe locul 4 la etapa mondiala
a concursului, gazduita de catre Statele Unite ale Americii, la Detroit.
Insa, in spatele acestor rezultate se afla luni intregi de lupte grele, munca si dedicatie.
Totul a inceput in toamna anului 2016, cand echipa a fost formata de catre d.na prof. Mihaela
Runceanu impreuna cu liderul echipei, Mihai Pirvulet, alaturi de mai multi elevi din Colegiul
National “Ecaterina Teodoroiu”. De-a lungul primului an de competitie, compozitia echipei a
constat in 12 liceeni de toate varstele, de la clasa a 9-a, pana in clasa a 12-a.
Toti membrii echipei au cules informatii noi din domeniul roboticii, si s-au mobilizat
intr-un timp foarte scurt pentru a construi un robot demn de participarea in acest concurs de
nivel national. Elevii au invatat lucruri noi ce nu erau predate la scoala si alaturi de mentorul
Mihaela Runceanu s-au straduit sa isi petreaca cat mai mult din timpul liber alaturi de echipa,
lucrand la robot si la imaginea echipei nou-formate. Primul an de concurs a fost unul cu
siguranta dificil, deoarece concursul era o noutate in Romania. In ciuda acestor lucruri, insa,
echipa de robotica Technogods s-a clasat in primul an de concurs pe locul 13 din 54, un
rezultat foarte bun considerand faptul ca au participat echipe din aproape toate judetele tarii.
Inca de la debutul anului acesta, insa, echipa a intampinat niste dificultati fiindca multi
elevi absolvisera clasa a 12-a, si nu au mai avut posibilitatea de a participa la concurs. Acest
lucru i-a indemnat pe membri sa organizeze prezentari si sedinte pentru a starni interesul
elevilor, si pentru a-i indemna sa intre in echipa Technogods si sa ia parte la activitatea din
cadrul concursului.

37

Odata cu organizarea viitoarei compozitii a echipei, in cadru a intrat si Alexandru
Budin, un informatician din Targu-Jiu, stabilit in Anglia, care avea sa fie cel de-al doilea
mentor al echipei.
Noua echipa era formata din 10 elevi, dintre care 4 au fost alesi in urma unor interviuri.
Alaturi de veteranii echipei, invatatul lucrurilor noi nu a fost atat de dificil pentru noii membri,
si echipa a fost pe picioare in scurt timp dupa debutul celui de-al doilea sezon al concursului.
Acum ca echipa era completa, elevii se intalneau in medie de 4 ori pe saptamana, si
petreceau uneori chiar si mai mult de 12 ore la sediu pentru a lucra la robot, fiind in continua
consultare cu mentorii.
Sezonul al doilea in Romania a luat in primire peste 90 de echipe, dintre care 2 chiar
internationale; concursul a fost, deci, organizat in doua etape, una fiind regionala. Participarea
la aceasta etapa regionala a concursului a dat voie echipelor sa exerseze intr-o atmosfera
competitiva si prietenoasa, si a oferit tuturor o mostra a ceea ce avea sa urmeze. In cadrul
acestei etape, echipa Technogods a ocupat locul 4.
In urma regionalei, echipa a avut ocazia sa vorbeasca cu alti elevi, sa schimbe idei si sa
isi faca noi prieteni, iar odata ajunsi acasa, au adus imbunatatiri robotului, in pregatirea lor
pentru etapa finala din Romania, ce avea sa se tina la Bucuresti doua saptamani mai tarziu.
La Bucuresti, dupa o sumedenie de teste si probe riguroase, robotul era in forma
maxima pentru a lua parte la concurs. Acum ca erau prezente atat de multe echipe, miza
crescuse, si concursul ajunsese la o scara mult mai mare; participau 8% din toate liceele din
Romania, numar la care s-a ajuns in doar 2 ani; in SUA rata de participare fiind 11% in 20 de
ani. In ciuda acestor circumstante, dupa meciuri dificile si activitate epuizanta, Technogods au
reusit sa fie campioni, fiind una din cele 4 echipe care aveau sa plece in Detroit, pentru etapa
mondiala a concursului; un privilegiu deosebit.
Succesul la etapa nationala a fost rasunator in Romania, Technogods fiind acum
cunoscuti de o natiune intreaga, si ajutati de sponsori de pretutindeni pentru a-si putea fonda
continuarea activitatii si inafara tarii. Un mare eveniment organizat chiar de elevii echipei a
fost prezentarea de la Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu”, Gorjbotics; unde elevii au
demonstrat alaturi de o alta echipa de robotica de la Colegiul National “Tudor Vladimirescu”
toate calitatile si standardele care conduc o asemenea echipa, si care leaga toti participantii
concursului: Lucru in echipa, profesionalism gratios si dedicatie.
Tot aceste calitati i-au condus pe elevi si in Detroit, unde acestia au participat intr-o
competitie umar-la-umar, alaturi de cele mai bune echipe de robotica din lume! Fiind condusi
de pasiune, membrii echipei nu au fost descurajati pentru nici o clipa, si au dat tot ce aveau mai
bun, astfel, la concurs au fost cea mai bine plasata echipa europeana, si a 4a cea mai buna din
tot concursul (din 128 de echipe), o reusita stralucitoare.
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COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI ARTE
AN SCOLAR 2017/2018
Comisia de educatie fizică si arte a fost formată din profesorii Berbec Constantin, Huică
Constantin, Chitan Berdnasch Ingrid, Secară Cosmin si Plăveti Mihai. Dezvoltarea fizică
corectă si armonioasă ,modelarea si formarea simtului artistic al elevilor au reprezentat
obiective fundamentale ale profesorilor cu ponderi si prioritati diferentiate in functie de
particularitătile morfofunctionale si psihice ale diferitelor categorii de varstă cuprinse in
programa scolară. In acest sens, in cadrul orelor de educatie fizică, educatie muzicală si
plastică cadrele didactice s-a urmarit prin forme si modalităti specifice realizarea acestor
obiective.
În anul scolar anul şcolar 2017-2018 activitatea Comisiei metodice educație fizică si arte sa desfǎşurat conform Planului managerial, respectându-se graficul activitǎţilor propuse.
1. PARCURGEREA PROGRAMEI.
La inceputul anului şcolar 2017- 2018 programele scolare la educatie fizică au fost studiate şi
aprofundate de cǎtre toţi profesorii de specialitate. Fiecare profesor a realizat planificarea
calendaristicǎ, unitǎţile de învǎţare si eșalonarea anuală a unităților de învățare. Programele
pentru ed.plastică şi ed.muzicală pentru clasele IX –X au fost studiate de cǎtre profesorii de
specialitate. Profesorii a întocmit planificarea calendaristicǎ, precum şi cea pe unitǎţi de
învǎţare, potrivit noii structuri
2. DEZVOLTAREA PROFESIONALǍ / FORMAREA CONTINUǍ.
Membrii comisiei au participat la Consfătuirile cadrelor didactice desfasurate la Colegiul
National “Spiru Haret” Tg –Jiu pentru educatie fizică si CNTV pentru educatie muzicală si
plastică precum si la activitǎţile cercurilor pedagogice pe discipline, si cele organizate la
nivelul comisiei .
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3. ACTIVITǍŢI METODICE ORGANIZATE.
Pe parcursul acestui an scolar au avut loc urmǎtoarele activitǎţi în cadrul comisiei: In luna
septembrie a avut loc organizarea Comisiei metodice. Au fost stabilite responsabilitǎţile la
nivelul comisiei. La începutul lunii octombrie au fost aplicate testele iniţiale. În luna
octombrie prof. Huică Constantin a prezentat referatul cu tema :” Dezvoltarea calitătilor
motrice, metode si mijloace.In luna noiembrie profesorul Secară Cosmin a prezentat in cadrul
sedintei comisiei metodice referatul cu tema “ Clasicismul muzical- Ludwing van Beethoven”.
In luna decembrie prof.Chitan Ingrid a sustinut lectia demonstrativă cu urmatoarele teme:
Baschet-consolidarea aruncări la cos din săritură- Dezvoltarea fortei la nivelul membrelor
inferioare.In luna aprilie profesorul Berbec Constantin a sustinut lectia demonstractiva cu
tema: Dezvoltarea calitatilor motrice prin structuri tehnice din jocurile sportive.Profesorii
Berbec Constantin, Huică Constantin si Chitan Ingrid au facut parte din comisiile de
organizare a etapelor judetene la sah, tenis de masă si baschet.
4. UTILIZAREA MIJLOACELOR DE INVǍŢǍMANT.
În cadrul activitǎţilor de predare-învǎţare profesorii au folosit eficient materialele existente. În
general aparatele şi materialele au corespuns necesităţilor. La disciplina educatie fizică au fost
situaţii când fiind multe clase în sala de sport profesorii au fost nevoiti să-si desfasoare
activitatea pe spatiu restrâns, reducând in acest fel densitatea motrică a lectiei.
5. PREGǍTIREA SUPLIMENTARǍ A ELEVILOR.
Profesorii de ed.fizică si educație muzicală au realizat selecția si pregătirea elevilor,grupelor si
a echipelor reprezentative ale şcolii în conformitate cu responsabilităţile fiecăruia in vederea
participării la concursurile școlare si competițiile din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului
Școlar. Prof.Huica Constantin a organizat ore de pregatire suplimentară pentru elevii de la
echipele de handbal si tenis de masă, prof .Chitan Ingrid a pregătit elevii de la echipele de
baschet si fotbal fete, prof. Berbec Constantin a organizat activităti de pregătire cu elevii de la
grupele de sah si cros.Prof . Secară Cosmin a pregătit in afara orelor de clasă elevii care fac
parte din “Corala Liceului”
6. CALITATEA ACTIVITǍŢII .
Pentru imbunatătirea calitătii si eficienței lecțiilor, membrii comisiei au manifestat o
preocupare permanentă pentru dotarea cu mijloace de învațămant corespunzatoare, cu ajutorul
cărora s-a reusit realizarea conținutului programelor școlare si a obiectivelor de instruire.
Fiecare profesor din comisie are propriul portofoliu care îi reflectǎ activitatea. De asemenea,
profesorii au fost deschişi oricǎror propuneri benefice actului de predare/ învǎţare venite din
partea elevilor sau pǎrinţilor (realizate prin activităţi de comunicǎre cu pǎrinţii şi elevii).
Profesorii din comisie au comunicat eficient şi cu cadre din alte şcoli, realizând astfel utile
schimburi de experienţǎ
7. EVALUARE/ REZULTATE ELEVI.
Pe parcursul anului scolar elevii au fost evaluaţi prin testele iniţiale, de progres şi teste de
evaluare semestriale. Fiecare cadru didactic a analizat rezultatele claselor la care predǎ si a
cautat sǎ optimizeze procesul de predare-invatare. La disciplina ed- fizică, având in vedere
specificul acesteia, pentru evaluarea elevilor au fost stabilite criterii relativ unitare de elaborare
a scalelor de notare.Sistemul de evaluare a fost conceput in asa fel incât sa scoată in evidentă
posibilitătile fiecărui elev pentru valorificarea optimă a disponibilităților motrice.In luna
octombrie s-a realizat selectia elevilor pentru echipele reprezentative ale scolii si pentru
‘’Corala Liceului’’
8. ÎNDEPLINIREA RESPONSABILITǍŢILOR îN CADRUL CATEDREI.
Fiecare membru al catedrei şi-a îndeplinit sarcinile şi responsabilitǎţile stabilite la începutul
anului şcolar.
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9.COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA ÎN CATEDRǍ.
A existat o bunǎ colaborare între membrii comisiei. Profesorii din comisie au colaborat bine şi
cu alte comisii metodice, fiind receptivi la ideile şi pǎrerile celorlalţi. Trecând în revistǎ
activitatea Comisiei metodice educatie fizică si artepe semestrul I se poate aprecia cǎ se
desfǎşoarǎ o muncǎ de calitate, prin care se încearcǎ sǎ se rǎspundǎ exigenţelor .
10.REZULTATE OBTINUTE/ACTIVITAȚI EDUCATIVE

-

-

Educatie fizică.
In anul scolar 2017/2018 la Olimpiada Natională a Sportului Școlar elevii scolii noastre au
participat la etapa judeteană pentru disciplinele sportive tenis de masă, șah, baschet,fotbal
,handbal, obținând următoarele rezultate:
Locul I- sah , elevul Maghiar Alexandru, clasa X E.
Locul II - șah, eleva Iorgovan Daniela, clasa XII C.
Locul II -tenis de masă, elevul Diaconescu Daniel, clasa XI G.
Locul III -tenis de masă , eleva Popescu Andreea, clasa XI H.
Locul II- baschet băieti,
Locul III -baschet fete.
Locul III -handball băieti.
Locul I -fotbal fete.
Mentiune - fotbal fete la etapa de zonă.
Educatie muzicala: , Profesorul Secară Cosmin a organizat pe parcursul anului scolar 20172018 urmatoarele activitati:
- Activitatea educativă ”Ziua Natională a Romaniei”
- Activitatea educativă “ Datini si obiceiuri de Crăciun”
- Activitatea educativă”Comemorarea eroilor revolutiei din decembrie 1989”
- Activitatea educativă “Cuza si Unirea”
- Protocol de colaborare cu Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Craiova.
La deschiderea anului școlar a organizat un program artistic sustinut de elevii din “Corala
Forte”
În data de 26.03.2018 proiectul educațional “CENTENAR MAREA UNIRE 100 ANI DE LA
UNIREA BASARABIEI CU ȚARA-MAMĂ”
În data de 24.04.2018 a organizat activitatea culturală ,,Ziua Bibliotecarului” dedicată
Centenarului Unirii..
În data de 17.05.2018 un moment artistic dedicat ,, Comemorarea eroilor” urmat de depunere a
coroanelor in cadrul C.N.E.T.
În data de 25.05.201 un program artistic dedicat absolvenților de clasa a XII - a împreună cu
,,Corala Forte” a Colegiului Național ,,Ecaterina Teororoiu” Tg-Jiu Festivitatea de premiere de
sfârșit de an școlar.
În data de 07.06.2018 a participat la organizarea editiei a treia “GO TALENT”.
Pe parcursul semestrului scolar a organizat ore de pregatire suplimentară a elevilor care doresc
sa facă parte din ,,Corala Forte’’ a Colegiului Național ,,Ecaterina Teororoiu” Tg-Jiu.
A participat la cele trei cercuri metodice ce sau desfășurat pe parcursul anului scolar la educatie
muzicală..
Pe lângă toate acestea a urmărit în permanență îndeplinirea obiectivelor educaționale
prevăzute de programă și a utilizat la clasă metode și mijloace de predare moderne care au
asigurat existența unui feed-back satisfăcăto
Director adj,
Prof. Runceanu Mihaela Ana
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