MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
TULCEA

ANALIZA ACTIVITĂŢII
INSTRUCTIV-EDUCATIVE

Anul şcolar 2015– 2016
Liceul Teoretic “Gh. M. Murgoci” Măcin
1

1

LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN

Analiza activităţii instructiv-educative a
anului şcolar 2015-2016
Educarea şi formarea copiilor, tinerilor şi a adulţilor prin sistemul naţional de
învăţământ au ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu
multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi atitudini necesare pentru
:
- împlinirea şi dezvoltarea personală prin realizarea propriilor obiective în viaţă,
conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe parcursul
întregii vieţi
- integrare socială şi participare cetăţenească activă în societate
- ocuparea unui loc de muncă şi participare la funcţionarea şi dezvoltarea unei
economii durabile.

Anul şcolar 2015-2016 :
Str uctur ape rsonalului din ş coală
în anul ş colar 2015-2016
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ELEVI PROMOVATI PE MEDII
2014-2015
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La încheierea situaţiei şcolare din 24.06.2016 s-au înregistrat 38 elevi corigenţi,
dintre care 33 elevi corigenţi la o disciplina şi 5 elevi la două discipline. Promovabilitatea a
fost 91%.
Examenele de corigenţă şi de încheiere a situaţiei şcolară s-au desfăşurat astfel:
La sesiunea de corigenţe din perioada 29.08 – 02.09.2016 s-au prezentat 38 elevi.35
elevi au promovat si 3 au fost declarati repetenti.
Rezultatele au fost afişate conform Metodologiei de desfăşurare a examenului de
corigenţă.
Procentul de promovare pe şcoală după încheierea sesiunilor de corigenţă este de
99.33%.

Situatia disciplinara a elevilor in anul scolar 2015-2016
Indisciplina la ore şi în afara orelor, fumatul, ţinuta necorespunzătoare a elevilor,
limbajul folosit, lipsa de preocupare pentru învăţătură sunt prezente din ce în ce mai mult
în şcoala noastră. Trebuie să ne revizuim strategiile didactice, cadrele didactice tinere fărăr
experienţă să se impună prin pregătire, ţinută profesională, exigenţă, cele cu experienta sasi schimbe metodele de predare si de abordare a actului didactic.
Sanctiuni aplicate elevilor:
- au fost sanctionati 50 elevi, 3 eliminati, 2 exmatriculati, 1 abandon si 5 retrasi.
Note scazute la purtare intre 9 si 7 : 45 elevi.

Nivelul la învăţătură
–

analizând procentul de promovare la 24 iunie, de 91%., si cel general de 99.33%.
putem spune ca sunt rezultate bune..
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Absenteismul este o problemă cu care ne confruntăm în continuare – un punct slab
– pentru care trebuie să ne propunem obiective foarte bine definite. Majoritatea notelor
scazute la purtare se datoreaza numarului mare de absente.

Numărul de absenţe pe ultimii ani scolari
2011-2012

Total 22799 din care motivate 14590 si nemotivate 8209

2012-2013

Total 24297 din care motivate 12923 si nemotivate 11374

2013-2014

Total 21510 din care motivate 11328 si nemotivate 10182

2014-2015

Total 22147 din care motivate 14780 si nemotivate 7367

2015-2016

Total 14863 din care motivate 9601 si nemotivate 5262

BURSE
Pentru anul scolar 2015-2016, liceul nostru a aprobat :
- 6 burse de performanta în cuantum de 60 lei
- 23 burse de merit în cuantum de 50 lei
- 8 burse de studiu în cuantum de 50 lei
- 2 burse sociale în cuantum de 40 lei

BACALAUREAT
Pregătirea examenului de bacalaureat a început din timpul acestui semestru fiind
întocmit un grafic in acest sens. A fost dezbătuta metodologia la fiecare clasă a XII-a de
către diriginte şi discutarea programelor.
Elevii au primit indicaţiile referitoare la modul de pregătire a probelor scrise şi
orale urmarinduse permanent pregatirea acestora.

In prima sesiune
Au fost înscrişi 116 elevi învăţământ de zi, serie curenta.
Au promovat 97 elevi.
Respinsi 19 elevi.
Procent de promovare sesiunea iunie-iulie 83.62 % .

In a doua sesiune
Au promovat 7 elevi.

Total
Au promovat in total 104 elevi din seria curenta.
Procent promovare: 89.65 %
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Activitatea metodică
Activitatea cadrelor didactice s-a desfăşurat conform documentelor de proiectare
didactică, aplicând legislaţia în vigoare, în ce priveşte planurile cadru pentru ciclul inferior
şi superior al liceelor teoretice, schemelor orare ce cuprind TC + CD + CDS.
Parcurgerea programelor şcolare este prioritatea în actul învăţării, folosirea
manualelor alternative, ghidurilor metodologice şi alte auxiliare.
Planificarea calendaristică orientativă a fost întocmită de toate cadrele didactice, pe
unităţi de învăţare, iar cadrele didactice debutante au întocmit şi planificări ale unităţilor de
învăţare şi proiecte de lecţie, urmărindu-se parcurgerea ritmică a materiei la fiecare
disciplină de învăţământ.
În primele săptămâni ale semestrului s-au aplicat elevilor din clasele a IX-a teste de
evaluare iniţială în vederea aprecierii nivelului de pregătire al elevilor la început de ciclu.
Testele au fost aplicate la fiecare disciplină iar în funcţie de rezultate, cadrul didactic şi-a
proiectat activitatea propunându-şi pe lângă obiectivele generale şi obiective specifice
specializării, nivelului clasei, finalităţilor, etc.
Evaluarea cunoştinţelor elevilor pe parcursul semestrului s-a realizat secvenţial,
cumulativ pe capitole sau teme prin lucrările scrise, probe orale, teste, observaţie
sistematică, etc.
Majoritatea cadrelor didactice şi-au propus perioadele de evaluare încă de la
începutul anului şcolar, care sunt trecute şi în planificări inclusiv lucrările scrise. Acestea
au fost date respectându-se metodologia, până la vacanţa de Crăciun.
Rezultatele la lucrările scrise trebuie discutate în clasă, motivate notele, punctajele
obţinute si luarea unor masuri in vederea ameliorării situaţiilor elevilor.
La unele obiecte, s-a constatat o diferenţă semnificativa între notele din oral şi cea
din lucrarea scrisă, ceea ce denotă fie o exigenţă crescută în formularea subiectelor, bareme
de corectare cu punctaje prea mici, fie nepregătirea evaluării pentru lucrările scrise.
In activitatea la clasa s-a urmărit modernizarea procesului de invatare printr-o
abordare moderna a demersului didactic.
Formarea de abilităţi de învăţare, utilizarea noţiunilor învăţate, aplicarea
interconexiunilor, trebuie să fie obiectivul unui învăţământ modern, european.
Din păcate, programele şcolare foarte aglomerate, cu multe detalii, examenul de
bacalaureat cu multe discipline şi multe probe, determină de multe ori revenirea la
metodele tradiţionale ale transmiterii de informaţii.
Pregătirea examenului de bacalaureat a început cu dezbaterea metodologiei la
fiecare clasă a XII-a de către diriginte, alegerea disciplinelor de examen, dezbaterea şi
discutarea programelor.
Elevii au primit indicaţiile necesare referitoare la modul de pregătire a probelor
scrise şi orale.
In unitatea noastră au fost organizate simulări ale probelor examenului de
bacalaureat, respectându-se metodologia, elevii având posibilitatea sa-si verifice
cunoştinţele dar si modul de desfasurare a examenului. O activitate foarte utila prin care
elevii au intrat in atmosfera de examen.
În luna ianuarie, la nivelul fiecărei catedre, s-a lucrat la întocmirea ofertei
curriculare pentru anul şcolar 2016-2017, propunându-se pachete de opţionale şi
aprofundări, în funcţie de nivelul claselor, de cerinţele şi nevoile elevilor. Pachetele de
opţionale au fost dezbătute la fiecare clasă, s-au centralizat opţiunile şi s-au întocmit
schemele orare.
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OPTIONALE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017

XB
XC
XD
XI B
XI B
XI C
XI C
XI C
XI C
XI C
XI D
XI D
XI D
XI D
XI D
XII A
XII A
XII B
XII B
XII C
XII C
XII C
XII D
XII D

Metode si tehnici de rezolvare a problemelor de chimie organica-prof.Bilea
Olguta
Orientare in vederea alegerii carierei- Fii activ pregateste-ti viitorul-prof.Cabaua
V.
Conversatie in lb.engleza-prof.Albu I.
Conversatii in lb.engleza –prof.Albu I.
Metode si tehnici de rezolvare a problemelor de chimie – prof.Bilea O.
– Istoria religiilor –prof.Colioglu Matei I.
Proiectarea paginilor WEB – prof.Mocanu M.
Orientare in vederea alegerii carierei- Fii activ pregateste-ti viitorul-prof.Cabaua
V.
Limba italiana-prof.Oprisan L.
Actul lecturii-prof.Dobrescu A.M.
Fonetica si vocabular- prof.Preda G.
Interpretare text la prima vedere – prof.Preda G.
Comediile si schitele lui I.L.Caragiale-prof.Tihanov L.
Conversatie in lb.engleza – prof.Albu i.
Orientare in vederea alegerii carierei- Fii activ pregateste-ti viitorul-prof.Cabaua
V.
Actul lecturii- intelegerea textelor literare si nonliterare –interpretareprof.Dobrescu A.M.
Metode si tehnici de rezolvare a problemelor de chimie- prof.Bilea Olguta
Metode si tehnici de rezolvare a problemelor de chimie – prof.Bilea O.
Istoria religiilor –prof.Colioglu Matei I.
Interpretare text la prima vedere –prof.Preda G.
Istoria religiilor –prof.Colioglu Matei I.
Istoria recenta a Romaniei-prof.Iordache Paula
Limba romana contemporana (morfosintaxa) – prof.Preda G.
Limba italiana-prof.Oprisan L.
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Raport de activitate al Catedrei de limba şi literatura
română pe anul şcolar 2015- 2016
I.CURRICULUM
Prin activitatea desfășurată, Catedra de limba şi literatura română din cadrul
Liceului Teoretic”Gh.Munteanu Murgoci” şi-a propuns realizarea unei activităţi de
calitate în predarea şi însuşirea cunoştinţelor, necesare promovării, la sfârșitul ciclului
liceal, cu rezultate bune și foarte bune, a examenului de bacalaureat. Activitatea didactică a
fost proiectată conform programei aferente fiecărui ciclu liceal- inferior și superior- , pe
baza achiziţiilor anterioare de învăţare, asigurând caracterul aplicativ al acesteia.
II.RESURSE UMANE:
În anul şcolar 2015-2016, Catedra de Limba şi literatura română şi-a desfăşurat
activitatea în următoarea componenţă: Preda Gilda, Tihanov Livia -Nicoleta, Dobrescu
Ana-Mihaela, profesori titulari și Borțun Mariana, profesori suplinitor calificat, Mitu
Elena, profesor de limba latină, suplinitor-calificat. Începând cu luna mai, odată cu intrarea
în concediul de maternitate al doamnei profesoare Dobrescu Ana Mihaela, orele din
catedră au fost repartizate profesoarelor Barbato Viorica(Liceul Tehnologic Măcin ) și
Boșneagu Nicoleta(Școala Gimnazială Nr.1 Măcin)
III.OBIECTIVE:
- elaborarea unor planificări eficiente şi funcţionale conform curriculum-ului
naţional;
- aprofundarea obiectivelor cadru, a competenţelor generale şi specifice şi
concretizarea lor în exemple de activităţi de învăţare adecvate conţinuturilor;
- aplicarea unor teste de evaluare inițială/continuă/sumativă a cunoştinţelor la
toate clasele de elevi și discutarea rezultatelor în şedinţele cu părinţii;
- testarea periodică formativă de progres;
- asigurarea însuşirii reale a cunoştinţelor predate ,cel puţin la nivel minimal
prin îmbinarea noţiunilor teoretice cu exerciţii practice;
- realizarea de aplicații pe baza modului de structurare a subiectelor de examen
la clasele a IX-a , a X-a( texte la prima vedere, texte argumentative, eseuri pe o
anumită temă cu un număr limitat de cuvinte:600-900)
- aplicarea unor teste pe structura probei scrise a examenului de bacalaureat la
clasele a XI-a și a XII-a în vederea pregătirii simulării și a examenului din vară;
- pregătirea elevilor pentru Olimpiada de limbă, literatură și comunicare, fazele
pe școală ( 29 ianuarie 2016) și județeană( 27 februarie 2016);
- realizarea graficelor de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale;
IV.PREGĂTIREA LA ORE
- S-au elaborat planificările calendaristice orientative, în conformitate cu
cerinţele programei şcolare în vigoare.
- S-au întocmit planificărilor pe unităţi de învăţare, pe măsura parcurgerii
programei şcolare.
- S-au alcătuit portofoliile profesionale.
- S-au utilizat metodele moderne de predare- învăţare .
- Evaluarea s-a realizat prin metode tradiţionale (proba orală, lucrări de control,
teste, fişe de lectură etc.) şi moderne (observarea sistematică, portofoliul,
proiectul sau investigaţia).
- Notarea s-a realizat ritmic, cu câte 4- 5 note /elev.
- Lucrările scrise s-au încadrat în graficul prevăzut de minister iar subiectele
formulate la lucrările scrise au acoperit un segment din materia parcursă.
- Cadrele didactice- Tihanov Livia, Preda Gilda, Borțun Mariana și Dobrescu Ana Mihaela- au lucrat cu elevii claselor a XI- a și a XII-a modele pentru proba scrisă a
disciplinei, pregătindu-i și în acest mod pentru simularea examenului de bacalaureat din 07
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martie 2016. Astfel, la simularea probei scrise din 07 martie 2016 s-au obținut următoarele
rezultate:
- clasele a XI-a , media 5.91, procent de promovabilitate de 64.36%;
- clasele a XII-a , media 5.45, procent de promovabilitate 61.67%.
Rezultatele nesatisfăcătoare au dus la intensificarea pregătirii elevilor la orele de
curs , dar și în ore de pregătire suplimentară după graficul anunțat.

V.EXAMENUL DE BACALAUREAT
- La începutul lunii iulie s-a susţinut proba de evaluare a competenţelor lingvistice.
Candidații declarați admiși au primit certificatul de competență, corespunzator nivelului de
pregătire. Rezultatele au fost în acord cu evoluția acestora în cei patru ani de liceu și cu
posibilitățile reale de comunicare.
PUNCTE TARI:
 Calificativele obținute la Competențele lingvistice au fost corespunzătoare
nivelului de pregătire;
 Candidații au demonstrat cunoștințe bune și foarte bune în transmiterea
mesajului oral, acumularea de noțiuni care au făcut posibilă utilizarea tuturor nivelurilor
limbii, precum și a funcțiilor comunicării;
 Argumentarea opiniei , apelând la exemplul personal sau la lecturile
parcurse a reprezentat un element forte pentru 85% dintre candidați;
 La proba scrisă a examenului candidații au demonstrat că au capacitatea de a
analiza un text la prima vedere, de a argumenta în scris o opinie , dar și de a aborda
planul unui eseu structurat. Analizând rezultatele, verificând lucrările și discutând
cu absolvenții, s-a constatat faptul că 65% au stăpânit bine și foarte bine noțiunile
din programa de bacalaureat, formulând răspunsuri care au demonstrat seriozitate
și constanță în pregătire.
PUNCTE SLABE:
o Argumentarea opiniei, la proba orală, a reprezentat însă un impediment pentru
15% dintre candidați;
o La proba scrisă, la subiectul I s-a constatat că unii candidați au înregistrat
dificultăți în identificarea unei modalitați de caracterizare a personajului din textul dat și în
prezentarea rolului notațiilor autorului. Și comentarea secvenței date a ridicat probleme
candidaților care nu au lucrat cu seriozitate pe parcursul ciclului liceal, aceștia realizând
un comentariu superficial, neutilizând un limbaj literar și nefăcând legătura între ideea
textului și procedeele de expresivitate;
o În rezolvarea subiectului al ll-lea -textul de tip argumentativ- majoritatea
candidaților a respectat structura discursului de tip argumentativ, acesta a avut un conținut
adecvat argumentării pe tema dată. Dificultățile au constat în enunțarea și dezvoltarea
corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. De asemenea, s-a constatat că unii
absolvenți confundă argumentele cu exemplele, omițându-le pe cele din urmă. Nici
registrul stilistic utilizat nu a respectat normele limbii literare.
o Subiectul al III- lea, cel care face dovada lecturii obligatorii din timpul
ciclului liceal, dar și parcurgerea unei bibliografii critice, astfel încât să se demonstreze
însușirea tuturor competențelor specifice disciplinei, a creat probleme în sensul că unii
candidați nu au respectat planul eseului structurat și au scris ceea ce au știut, indiferent de
cerință.
Rezultatele se prezintă astfel:
Absolvenți înscriși

Admiși

Neprezentați

104

101

3
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Respinși
-

Pe clase s-au obținut următoarele scoruri:
1.Casa a XII- a A, profilul Matematică- informatică: - 6.03
Procent de promovbilitate- 100%
2. Clasa a XII-a B, profilul Științele naturii:- 7.63
Procent de promovabilitate -100%
3. Clasa a XII-a C, profilul Filologie:- 7,38
Procent de promovabilitate- 100%
4. Clasa a XII-a D, profilul Filologie:- 6.12
Procent de promovabilitate - 100%
5. Clasa a XII-a E, profilul Științe sociale:- 6.23
Procent de promovabilitate- 100 %
VI.RESURSE MATERIALE
Cadrele didactice au utilizat resursele materiale disponibile la nivelul
instituției de învățământ , fondul de carte al bibliotecii, volumele din cabinetul de limba și
literatura română, o gamă diversificată de materiale autorizate pentru desfăşurarea
eficientă a procesului de instruire:manualele școlare distribuite prin școală , pe cele
achiziționate de elevii din ciclul superior, precum și materiale auxiliare(dicționare,
culegeri), resurse web. Menționăm faptul că manualele şi materialele auxiliare au fost
adaptate profilului colectivelor de elevi.
VII.ACTIVITĂŢILE METODICE ŞI EXTRAŞCOLARE
1.Activitățile metodice desfășurate la nivelul catedrei au fost următoarele: Pregătirea
eficientă a unui test, a unei lucrări scrise, a unui examen și Importanța lecturii în
instruirea și educarea elevilor (Preda Gilda), Limba română ca mijloc de educație în
acceptarea și promovare valorilor multiculturalității și Tehnici argumentative în studierea
limbii române la liceu (Tihanov Livia-Nicoleta), Metode de predare-învățare specifice
literaturii române și De la pictură la literatură-metode (Dobrescu Ana-Mihaela).
2.Activităţile extraşcolare, desfăşurate în clasă, în Sala de Festivităţi a liceului, în
Cabinetul de română sau la Casa de cultură a orașului, s-au bucurat de o largă participare
din partea elevilor interesaţi de următoarea tematică abordată: SCRIITORI
DOBROGENI ; Prof. coord. Dobrescu Mihaela, Preda Gilda, Tihanov Livia (26
noiembrie 2015), clasele a X-a B. D.C și XI-a A și D , MIHAI EMINESCU- POETUL
NEPERECHE- moment literar -artistic(15 ianuarie 2016), elevii liceului,
prof.coord.Tihanov Livia,Preda Gilda, Dobrescu Mihaela, LA CEAS ANIVERSAR- M.
EMINESCU( 15 ianuarie 2016) , clasele a X-a D și a XI-a D, prof.coord. Preda Gilda,
GÂNDURI PENTRU MAMA(martie 2016).
3. Concursuri școlare
Elevii liceului s-au implicat și au participat la o serie de concursuri școlare specifice
disciplinei:
a. Pe data de 26 ianuarie 2016 s-a desfășurat etapa pe școală a Olimpiadei de
Limbă, comunicare și literatura română la care au participat 15 elevi din clasele IXXII. Pentru faza superioară a competiției s-au calificat următorii elevi: Prodan Andra,
Mogoș Ionuț( clasa a IX-a B), prof.coord. Dobrescu Mihaela , Lungoci Georgiana,
Mocanu Alina, Râcă Andreea( clasa a IX-a Cși D) prof.coord. Tihanov Livia, Grădinaru
Alice Andreea, Barangă Ana, Murgoci Cosmina, Cloșcă Ioana și Bucur Geanina( clasa a
X-a B), prof.coord. Tihanov Livia, Voicu Liliana(clasa a XI-a D), prof.coord. .Preda
Gilda, Hogea Selma și Ali Leila(clasa a XII-a C), prof. coord. Tihanov Livia.
Pe 27 februarie 2016, la faza județeană a Olimpiadei de limbă, comunicare și
literatură română , s-au obținut următoarele rezultate:
- Voicu Liliana, clasa a XI-a D, Locul I, calificare la faza națională a
competiției(prof.coord.Preda Gilda)
- Grădinaru Alice. Locul II, clasa a X-a B(prof.coord. Tihanov Livia)
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- Hogea Selma, Mențiune, clasa a XII-a C(prof.coord. Tihanov Livia)
- Ali Leila Andrea, Mențiune, clasa a XII-a C(prof.coord. Tihanov Livia)
În luna aprilie la faza națională a Olimpiadei de limba și literatura română, eleva
VOICU LILIANA din clasa a XI-a D a obținut PREMIUL SPECIAL.
Eleva Malenda Alexandra –Diana din clasa a XI-a B a participat la o serie de
concursuri de creație literară obținând următoarele rezultate:
- Premiul I la Concursul Național de Creație Literară „Ars Nova”, ediția a XIIIa, Brăila, Decembrie 2015
- Premiul I la Concursul Național de Creație Literară/Eseu „Mihai Eminescu”,
ediția a VII-a, 15 ianuarie 2016, Slobozia
- Locul I la Proiectul Național „Punți literare între culturi și civilizații”Concursul Național „Dimineața unui miracol”, Ploiești, ediția 2015
- Semifinalistă la Concursul Național Licart, București, ediția 2015
- Concursul Național de Creație Literară „Ion Creangă” , Brăila, ediția 2016
( Bucur Geanina, Grădinaru Alice, Dumitrache Teodora, clasa a X-a B)- lucrările
premiate au fost publicate în Antologia de creații literare a concursului.
- Concursul Național de Creație Literară „Marin Preda”, Alexandria, ediția
2016
(Bucur Geanina și Barangă Ana, clasa a X-a B- Premii speciale)
4. Activitatea revistei ARRUBIUM
Și-a continuat activitatea colectivului de redacție al revistei ARRUBIUM, avându-i ca
profesori coordonatori pe Albu Ionela, Cireașe Alina și Preda Gilda.

RAPORT DE ACTIVITATE LA CATEDRA
DE LIMBI MODERNE PE ANUL SCOLAR 2015-2016
In anul scolar 2015-2016, in cadrul catedrei de limbi moderne, au avut loc
urmatoarele activitati:
Semestrul I
1. Efectuarea testelor de evaluare initiala la clasele a IX-a si aplicarea planurilor
remediale,in vederea pregatirii elevilor pentru nivelul de competenta lingvistic
specific (A1-A2).
2. Planificarea calendaristica a materiei, anuala, semestriala.
3. Planificarea tezelor si verificarilor.
4. Ziua europeana a limbilor straine-(29 septembrie) ,cu concurs de postere: locul Iclasa a X-a A, locul al II-lea- clasa a XII-a D, locul al III-lea- clasa a XI-A D
5. Hallowen- Night of Horrors ( 30 octombrie),cu prezentari Power-Point, concurs
de limba si civilizatie engleza, prezentarea costumelor si a mastilor specifice
sarbatorii, realizarea de obiecte decorative si culinare, realizarea unor povesti pe
aceasta tema, in urma carora elevii au primit diplome. Activitatea a fost coordonata
de d-nele profesoare de limba engleza.
6. British Festivals end Important Celebrations in the UK( 17 decembrie), cu
referate pe aceasta tema.
7. Noel Magique(15 decembrie), cu colinde franceze de Craciun, lectura unor texte
avand ca tema traditiile de Craciun in Franta. Activitate coordonata de d-nele
profesoare de lb. franceza.
8. Activitati metodice ISJ: “Traditional si modern in predarea-invatarea limbilor
moderne”(7 noiembrie), “Cai si metode eficiente de dezvoltare a competentelor
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de comunicare intr-o limba straina”(16 ianuarie 2016), prof.coordinator Oprisan
Liliana, profesori sustinatori ai activitatii Albu Ionela, Cirease Alina.
Profesorii de limbi moderne au conceput subiecte pentru teze si verificari, pe care le-au
corectat, s-a efectuat o notare ritmica a elevilor. S-a stabilit totodata si programul de
pregatire pentru bacalaureat cu elevii de clasele a XII-a la limbile franceza si engleza,
s-au facut propuneri de cursuri optionale si aprofundari pentru CDS 2016-2017. S-au
desfasurat doua cursuri optionale: Limba italiana- prof. Oprisan Liliana si Conversatie
in limba engleza- prof. Albu Ionela.
Semestrul al II-lea
1. Cangurul lingvist- Limba engleza (27 februarie), concurs national la care au
participat 13 elevi. Rezultatele au fost urmatoarele: locul I- Hogea Selma-69,
75 p, locul II- Radoi Laura-69 p.
2. Zilele Francofoniei (25 martie 2016), activitate in cadrul catedrei de lb.
franceza cu un concurs de afise pe clase pe acesta tema, acordandu-se
diplome( locul I-clasele IXC, XII D, locul II- clasele XI D, IX B, locul IIIclasele XII E, XI A), precum si cu o tema: La musique française d’hier et
d’aujourd’hui, prin prezentari Power Point si audierea unor melodii
franceze.Clasele implicate in activitate au fost XII D si XI D.
3. 8 th of March- women in History ( 4 martie), activitate la lb. engleza cu
referate despre femei celebre, prezentari Power Point.
4. Cangurul lingvist- limba franceza (9 aprilie), concurs national la care au
participat 37 de elevi. Rezultatele au fost urmatoarele: locul I – Hogea Selma109,50 p, locul II- Paraschiv Diana- 100,75 p, locui III- Bucur Geanina si
Rica Andreea-99 p, locul IV-Vasile Oana-97,50 p
5. Activitati instructiv- educative in saptamana “Scoala altfel”:
a. Excursie tematica Durau ( clasa a XI –a D), profesori insotitori Oprisan Liliana si Ali
Iasemen
b. Excursie tematica Balcic,( clasa a XII – a D) prof. insotitor Cirease Alina
c. Excursie tematica Sinaia( clasa a IX a B) prof. insotitor Albu Ionela
6. Participarea la Olimpiada judeteana de limba franceza, unde eleva Bucur
Geanina a obtinut locul al II- lea.
7. Fête de la musique ( 15 iunie), auditie de muzica franceza , in cadrul catedrei de
limba franceza.
Profesorii de limbi straine au armat cursuri de perfectionare precum: Formare
metodisti(Oprisan Liliana), Utilizarea avansata a instrumentelor TIC si au participat ca
profesori evaluatori la examenul de Competente in limbile straine din cadrul examenului
de bacalaureat. Toti elevii claselor a XII- a au obtinut competentele lingvistice(A1, A2,
B1, B2).
D- na profesoara Oprisan Liliana, in calitate de metodist, a efectuat inspectii curente
pentru acordarea gradelor didactice la Scoala Garvan, Scoala Nr. 1 si Grupul Scolar Macin.
Activitati metodice ISJ:
Evaluarea invatarii la limbile moderne: functii, tipuri, metode si instrumente folosite
in evaluare( 12 martie), “ Predarea limbilor moderne- cale de legatura cu cultura si
civilizatia tarilor lumii. Exemple de bune practica.”(28 mai)
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ARIA CURRICULARĂ „OM ȘI SOCIETATE”
RAPORT DE ACTIVITATE AN ȘCOLAR 2015-2016

În această perioadă a anului școlar 2015-2016, membrii ariei curriculare “Om și
societate, educație fizică și arte” au desfășurat activități de planificare și proiectare didactică,
cu elaborarea materialelor și mijloacelor didactice necesare procesului instructiv–educativ.
În cadrul activității de predare-învățare a disciplinelor din aria curriculară “Om și
societate, educație fizică și arte”, s-au utilizat metode active, adaptate la particularitățile
fiecărei clase de elevi, utilizând strategii didactice care să asigure caracterul aplicativ al
învățării și formării competențelor specifice.
De-a lungul întregului semestru, în cadrul lecțiilor s-a urmărit transmiterea unor
cunoștințe fundamentale în diferite domenii în scopul formării unei culturi geografice,
istorice, socio-umane, religie ca parte a culturii generale a omului modern.
În cadrul fiecărei lecții, la fiecare clasă, s-a pus un accent deosebit pe latura educativă
a procesului de învățământ urmărind formarea la elevi a unor competențe, tehnici,
deprinderi de învățare, de aplicare în viață a cunoștințelor, deci pe caracterul practic-aplicativ
al învățământului astfel încât elevii să poată opera cu cunoștințele însușite, nu doar să le
stocheze cantitativ.
În privința evaluării rezultatelor învățării elevilor, aceasta s-a realizat prin diferite
tipuri de teste conform reglementărilor în vigoare. Elevii claselor a XI-a și a XII-a au
susținut Simularea Examenului de Bacalaureat în martie 2016 atât la disciplinele
obligatorii cât și la cele pentru care opteaza la ultima probă.
La concursul scolar judetean pe obiecte (olimpiadele scolare) s-au obtinut rezultate
bune la diciplinele Istorie și Logică, argumentare și comunicare unde s-au evidențiat elevii :
Hogea Selma, clasa a XII-a D, Dumitru Luminița, clasa a XI-a D , Ungureanu Teodora,
clasa a X-a D, Gheorghe Alexandru și Rîcă Andreea din clasa a IX-a C și foarte bune la
religie : Locul al II-lea, Stoian Andrei Cosmin – Clasa a IX-a B ; Locul al III-lea , Cloșcă
Maria – Clasa a XII-a B ; Locul al III-lea,Vangheli Pavel – Clasa a XI-a C ; Mențiune,
Cabaua Florin Gabriel – Clasa a IX-a B; Mențiune, Crăciun Mihai – Clasa a XI-a D
La nivelul catedrei Educație Fizică și Sport s-a urmărit îndeplinirea competențelor
generale şi specifice rezultate din cerinţele programei şcolare. S-a urmărit dezvoltarea de
competenţe specifice care să fie utilizate în practicarea exerciţiilor fizice şi sportului, precum
şi în activităţile zilnice. La evaluările făcute la sfârşit de cicluri de lecţie, elevii au obţinut
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rezultate bune. În atenţia profesorului de la catedră o preocupare a fost aceea de a diminua
scutirile medicale şi a-i antrena în practicarea exerciţiilor fizice pe elevi.
La Educație plastică, vizuală și artistică în semestrul al II-lea lucrarile realizate de
elevi au fost prezentate intr-o expoziție permanentă în holul liceului. Au fost organizate
expoziții tematice cu ocazia diverselor evenimente.
La Educație muzicală proiectarea activităților la nivelul claselor s-a realizat prin
dezvoltarea de competențe, prin însușirea de cunoștințe pe baza abordărilor
transdisciplinare a conținuturilor programei școlare. Conținuturile lecțiiilor au fost corelate
cu obiectivele de referință și cu cele operaționale, cu strategiile didactice și cu celelalte
componente ale actului educativ. Evaluarea formativă s-a realizat sistematic, pe secvențe
mici, controlabile permițând verificarea tuturor elevilor. La sfârșitul semestrului /anului
școlar au fost date testele de evaluare sumativă , elevii obținând rezultate în funcție de
capacitatea fiecăruia și de efortul depus. Elevii din clasele IX-XII au participat la activități
organizate în liceu, acțiuni organizate de alte instituții din oraș.
Profesorii din cadrul ariei curriculare au participat la toate activitățile desfășurate la
nivel de centru metodic și/sau județean.
Pe semestrul al II-lea s-au desfăsurat următoarele activități extracurriculare cu elevii
conform planificarii existente:
Istorie - 9 mai – Tripla semnificație a zilei de 9 mai -Ziua Uniunii Europene/Ziua
Independenței/ Ziua Victoriei – Sesiune de comunicări și dezbatere
Religie - Aprilie 2016 – Pe drumul Golgotei- Activități cu teme pascale
Educație fizică și sport
 Participare la Cupa C ca-Cola, aprilie 2016 – fotbal baieti
 Locul al III-lea fotbal baieti ONSS -Tulcea
 Tenis de masă - Locul I îi , fete - Cupa Viitorul , Aldea Sabrina, Clasa a XII-a B
Locul al II-lea, băieți– Cupa Viitorul, Nadoleanu George, Clasa a XII-a D
Locul al IV-lea, băieți – Cupa Viitroul, Aldea Gabriel, Clasa a X-a B
 Cupa 1 iunie, cros - Locul IÎI , Miron Daniel, Clasa a IX-a D
- Locul al IV-lea, Lupu Alen, Clasa a XI-a B
In urma desfășurării examenului de bacalaureat la disciplinele geografie, logică,
argumentare și comunicare, psihologie și istorie , rezultatele pe discipline
sunt următoarele:
 rezultatele la disciplina Geografie au fost în sesiunea iunie- iulie : media 7,70
(94,23%)
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 rezultatele la disciplina Logică, comunicare și argumentare au fost în sesiunea iunieiulie : media 8,09 (100%)
 rezultatele la disciplina Psihologie au fost în sesiunea iunie- iulie : meddia 5,80
(100%)
 rezultatele la disciplina Istorie au fost în sesiunea iunie- iulie : media 6,63 (100%)

Analiza SWOT a ariei curriculare
Puncte tari
-un climat colaborativ excelent ;
- proiectarea activitatii didactice in conformitate cu programele scolare
- respectarea proiectarii activitatilor instructiv- educative
- comunicarea eficienta intre membrii catedrei si conducerea scolii, intre profesori si elevi
- pregatirea continua a elevilor pentru concursurile scolare
- implicarea cadrelor didactice in diverse proiecte
- perfectionarea continua a cadrelor didactice
- organizarea de activitati extrascolare
Puncte slabe
- lipsa de manuale la clasele mari,elevii nu pot fi obligati sa si le cumpere ;
- lipsa softurilor educationale :materiale audio-video create pentru disciplinele noastre ;
Oportunități

- o echipa buna care poate fi stimulata usor;
- orientare catre proiecte si parteneriate la nivel national si international;
- perfectionarea metodelor de lucru cu elevii
- posibilitatea de a realiza activitati practice
Amenințări

- programele supraîncărcate diminuează alocarea de timp pentru proiecte si
parteneriate;
- număr redus de ore la discipline de invatamant din cadrul catedrei
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RAPORTUL COMISIEI
„MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ”
ÎN ANUL ŞCOLAR 2015/2016
În anul şcolar 2015/2016 comisia a avut următoarea componență:
-Rădoi Antoneta profesor de matematică –responsabil ,
-Cătrună Ionel profesor de informatică,
-Mocanu Mădălina profesor de informatică,
- Macovschi Anca profesor de matematică
-Vlădulescu Niculina profesor de matematică.
Activitatea în cadrul comisiei metodice “matematică şi informatică” s-a
desfăşurat conform graficului respectând planul managerial şi tematica stabilită la
începutul anului şcolar.
Astfel s-au aplicat teste inițiale la clasele de început de ciclu la care s-au
obținut rezultate atât bune cât și mai puțin bune, după profilul acestora. Dacă la
clasa de matematică –informatică rezultatele au fost proaste, la clasa de științe ale
naturii acestea au fost mai bune, atât la matematică cât și la informatică.
Toate cadrele didactice şi-au întocmit corect planificările anuale şi
calendaristice conform programelor şcolare în vigoare şi a modelelor transmise de
MECTS la fiecare disciplină, nu înainte însă de a fi adaptate fiecărei clase şi chiar
fiecărui elev unde a fost cazul (elevii cu CES). În aceeaşi gamă de cerinţe s-au
înscris şi celelalte documente şcolare (proiecte de lecţii, teste, plan de măsuri
remediale, programe de pregătire suplimentară etc.), toate documentele aferente
fiecărei discipline găsindu-se fie în biblioraftul comisiei metodice, fie la conducerea
şcolii sau în portofoliile personale ale profesorilor.
În cadrul orelor de CDS desfăşurate, au fost alese teme care permit achizitonarea de
noi cunostinte.
Permanent comisia s-a aflat sub semnul mai multor “amenintari”:
-Supraîncarcarea programei şcolare, inclusiv a programei examenului de
bacalaureat,
-Nivel scăzut al bagajului de cunoştinţe şi competenţe matematice al elevilor de
clasa a IX-a precum şi capacităţi intelectuale limitate ale elevilor,
- Scăderea interesului pentru studiul matematicii,
-Lipsa timpului necesar studiului individual precum şi superficialitatea elevilor,
-Volumul mare de cunoştinţe în raport cu numărul orelor alocate pentru fixarea lor,
-Absenteismul elevilor de la orele de curs,
-Perceperea unor taxe la concursurile şcolare (este vorba de concursul Cangurulcare nu s-a mai susținut în urma deciziei la nivelul catedrei)

Activităţile desfăşurate în cadrul comisiei metodice Matematică şi
Informatică au fost:
 Analiza activităţii desfăşurate în cadrul comisiei în anul şcolar 20152016, în baza căreia s-a întocmit planul managerial şi tematica acţiunilor pe
acest an şcolar;
 Analiza SWOT a comisiei , cu rol important în diagoza şi prognoza
demersurilor didactice;
 Dezbateri:
o Testarea iniţială a elevilor: stabilirea conţinuturilor, matricelor de
specificaţii, competenţelor; elaborarea testelor iniţiale şi a baremelor
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la disciplinele: matematică și informatică; stabilirea procedurilor de
prelucrare şi de comunicare a rezultatelor; elaborarea măsurilor de
remediere;
o “Pregătirea şi participarea elevilor la concursurile şcolare şi
olimpiade” (discutarea rezultatelor obţinute);
o “Pregătirea suplimentară a elevilor clasei a XII-a pentru Examenul de
Bacalaureat”;
o Stabilirea conţinuturilor, matricelor de specificaţii, competenţelor
o Elaborarea testelor finale şi a baremelor la disciplinele: matematică și
informatică
o Stabilirea procedurilor de prelucrare şi de comunicare a rezultatelor
o Stabilirea concluziilor
 Referate:
o “Interdisciplinaritatea în viața elevului ”
o “Instruirea asistată de calculator”
Rezultate școlare:
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
DUMITRACHE TEODORA clasa X-a B– a obținut locul al III- lea la olimpiada de
matematică faza județeană.
Concursul interdisciplinar ,,ȘTIINȚA TE ÎNVAȚĂ” din cadrul Concursului
,,Științe…Științe” la care au participat 18 elevi grupați în 9 perechi , din clasa a 10-a
B s-au obținut rezultate foarte bune:
locul I - Rădoi Laura și Vasile Daniela
locul II- Ducica Steluța și Nicolae Valentina
locul III-Dumitrache Teodora și Horînceanu George; Bucur Gianina și
Grădinaru Alice
Rezultatele generale obţinute de elevii şcolii noastre la olimpiadele şcolare
au fost mulţumitoare; dar ne propunem să realizăm un program mai susţinut de
pregătire suplimentară pentru elevii cu aptitudini deosebite la aceste discipline în
vederea îmbunătăţirii acestui aspect al muncii noastre.
O parte din membrii comisiei au participat la diferite forme de perfecţionare
sau la realizarea şi implementarea unor proiecte.
În luna martie a fost organizată simularea examenului de bacalaureat la care
au fost implicați toți membri comisiei , fie ca supraveghetori, fie ca și corectori.
Rezultate nu au fost foarte bune.Acestea au arătat că elevii incă mai au de repetat
materia, promovand testul cu un procent sub 52% la clasele a XI-a . La clasele a
XII-a rezultatele au fost mai bune, obținând note de promovare de 58.26%. Datorită
unui plan bine stabilit și o pregătire temeinică la examenul de Bacalaureat la
disciplina matematică elevii noștri s-au prezentat foarte bine , din cei 40 elevi , au
promovat 33 , ceea ce a dus la situarea pe un loc fruntaș a liceului la nivel de județ.
Puncte tari:
 documentele de proiectare foarte bine întocmite;
 teste iniţiale elaborate cu responsabilitate;
 programe pentru pregătirea elevilor care necesită recuperare;
 folosirea permanentă a materialelor didactice disponibile în lecţii;
 demersuri didactice adecvate specificului clasei şi disciplinei;
 îmbinarea metodelor clasice cu cele moderne, folosirea unor metode
complementare de învăţare şi evaluare (ex. evaluarea la calculator);
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 un conţinut ştiinţific bine stăpânit de profesori;
 strategii diverse şi bine implementate în cadrul fiecărei lecţii;
 portofolii metodico-didactice personale bogate şi bine întocmite;
 conectarea şcolii la Internet;
 funcţionarea platformei AEL;
Puncte slabe:
 cercurile şcolare sunt inexistente în şcoală.
 activităţi extraşcolare legate de discipline aproape inexistente;
 incompatibilitatea unor programe interdependente (ex. lipsa ajustării
programei de fizică cu cea de matematică la nivelul fiecărui nivel de
învăţământ);
 legislaţie ambiguă sau care inhibă desfăşurarea unor demersuri didactice
eficiente a profesorilor;
 pesimismul în ceea ce priveşte viitorul educaţiei în condiţiile unei lipse
acute de viziune asupra fenomenului educaţional în ansamblu, dublată de
o legislaţie cu destul de multe inadvertenţe.

Catedra: Fizica, chimie, biologie
Raport de activitate pe 2015-2016
Activitatea membrilor comisiei a urmarit atingerea competentelor generale si specifice
din planl managerial , in primul rand ameliorarea calitatii procesului de predare- invatare.
–
Planificarile anuale si semestriale au fost parcurse in mod corespunzator
–
Au fost utilizate eficient materialele didactice si auxiliarele curriculare
–
S-au realizat ore de pregatire suplimentara conform graficului la clasele a XII-a
pentru examenul de bacalaureat.
–
Au fost organizate doua sesiuni de simulare a examenului de bacalaureat in ianuarie
si mai .Rezultatele au fost bune
–
La examenul de bacalaureat la discilpinele biologie si chimie -promovare 100% La
biologie media 7,37…………..
–
Au fost constituite loturile de elevi pentru participarea la olimpiade si concursurile
scolare, unde au fost obtinute urmatoarele rezultate la biologie: Radoi Laura locul II faza
judeteana, judeteana
La chimie : III faza judeteana
–
Concurs de afisesi eseuri cu teme ecologice in cadrul parteneriatului incheiat cu
ISJ-Bihor au fost obtinute l rezultate bune : Saptamana “Sa stii mai multe sa fii mai bun”au
fost propuse activitati interesante, dintre care : exursie la Greci la Centrul de Informare a a
Parcului National Muntii Macinului ,”Educatie sanitara avand invitate medicul si
asintentul medical scolar. , Excursie la Galati cu vizitarea bibliotecii V.A. Urechea, a
Univer. Dunarea de Jos, Muzeului Al. I Cuza
–
Echipajul Sanitarii priceputi la faza judeteana a ocupat locul IV.

Puncte tari :
 documentele de proiectare foarte bine întocmite;
 teste iniţiale elaborate cu responsabilitate;
 programe pentru pregătirea elevilor care necesită recuperare;
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 folosirea permanentă a materialelor didactice disponibile în lecţii;
 demersuri didactice adecvate specificului clasei şi disciplinei;
 îmbinarea metodelor clasice cu cele moderne, folosirea unor metode
complementare de învăţare şi evaluare (ex. evaluarea la calculator);
 un conţinut ştiinţific bine stăpânit de profesori;
 strategii diverse şi bine implementate în cadrul fiecărei lecţii;
 portofolii metodico-didactice personale bogate şi bine întocmite;
 conectarea şcolii la Internet;
 funcţionarea platformei AEL;
 număr mic de elevi la clase, ceea ce permite o mai bună intercaţiune cu
fiecare elev participant la actul educaţional;
Puncte slabe:











cercurile şcolare sunt inexistente în şcoală.
activităţi extraşcolare legate de discipline aproape inexistente;
supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare şi extraşcolare;
incompatibilitatea unor programe interdependente (ex. lipsa ajustării
programei de fizică cu cea de matematică la nivelul fiecărui nivel de
învăţământ);
nerespectarea principiului continuităţii datorită schimbărilor survenite
anual în încadrarea personalului didactic;
diversitatea mare a profesorilor care se perindă la clasă;
multiple schimbări în programe, metodici, manuale, forme de evaluare
care produc nesiguranţă şi blocaje în rândul profesorilor şi al elevilor;
legislaţie ambiguă sau care inhibă desfăşurarea unor demersuri didactice
eficiente a profesorilor;
număr mare de elevi la clase, ceea ce nu permite o mai bună intercaţiune
cu fiecare elev participant la actul educaţional

PLAN MANAGERIAL – COMISIE FIZICA-CHIMIE -BIOLOGIE
Planul managerial al comisiei realiste a profesorilor din şcoala noastră este parte
integrantă a Planului managerial al şcolii şi a strategiei Liceului Gh. M. Murgoci Macin
pentru anul şcolar 2015–2016, care, la rândul lor, sunt integrate în Proiectul de dezvoltare
instituţională a şcolii pentru perioada 2010-2015.
Acest plan a fost elaborat ca suport al reformei profunde în curs de desfăşurare în
sistemul de învăţământ din România, reformă ce cuprinde toate componentele sistemului,
şi priveşte imbunatatirea managementului la nivelul resurselor umane prin utilizarea
optimă a potenţialului uman existent şi formarea cadrelor didactice în vederea utilizării
metodelor interactive de predare şi asumarea responsabilităţii faţă de îmbunătăţirea calităţii
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procesului instructiv-educativ, optimizarea şi dezvoltarea ofertei educaţionale şi
curriculare, dezvoltarea relaţiilor de parteneriat: părinţi, autoritate locală, unităţi de
învăţământ din judeţ, precum şi alte componente care să conducă la eficientizarea actului
educaţional.
Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu
cercetarea şi inovarea, vom promova politicile publice destinate implementării unei noi
viziuni asupra educaţiei, formării, cercetării şi dezvoltării, având ca dimensiuni principale
îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională,
facilitarea accesului universal la educaţie şi formare, deschiderea sistemului de educaţie şi
de formare profesională către spaţiul european.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

existenţa personalului didactic calificat permite 
realizarea unui învăţământ de calitate;

supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare împiedică



existenţa în şcoală a unei reţele de calculatoare,

conectare la internet;

diversitatea mare a disciplinelor şi profesorilor care se



existenţa platformei AEL funcţionale;

perindă la clasă;



baza materială şi bibliotecă dotată;



relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesorielevi,
director-profesori,
profesori-părinţi, 
profesori-profesori) favorizează un climat deschis
şi stimulativ;





desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa clasei în afara
orelor predate la disciplina respectivă;
multiplele schimbări de programme, manuale, metodici
care produc ameţeli în rândul elevilor şi al cadrelor didactice;



tratarea diferenţiată până la individualizare a



proiectarea documentelor cadrelor didactice în  pesimismul privind viitorul educaţiei în condiţiile unei
conformitate cu recomandările/reglementările
reforme care durează de 20 de ani, fără să se simtă deloc
ghidurilor
metodologice
pentru
aplicarea
programelor şcolare, cu metodica predării fiecărei rezultate pozitive.
discipline şi respectând particularităţile de vârstă
 avalanşa de informaţii şi reglementări;
ale elevilor;



aplicarea corectă a curriculum-ului pentru fiecare 
disciplină cu respectarea programelor şcolare;

elaborarea curriculum la decizia şcolii prin

consultarea părinţilor şi a elevilor, luând in
consideraţie nevoile comunităţii, resursele umane
şi cele materiale existente;



motivarea scăzută a cadrelor didactice;

utilizarea calculatoarelor prea puţin la toate disciplinele;
slaba implicare a părinţilor privind opţiunile elevilor;
slabă motivaţie pentru unele cadre didactice, unii elevi şi
părinţii acestora;
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munca în echipă
implementarea CDŞ;

pentru

proiectarea

şi 




încadrare foarte bună - personal didactic calificat
100% şi cu experienţă;



relaţii interpersonale deschise, un climat de
înţelegere, de ajutor reciproc, lucru în echipă;

lipsa sălii de spectacole;
volumul mare de muncă si riscul de a nu finaliza la timp,
eficient si corespunzător, problemele de pe agendă;

OPORTUNITĂŢI

RISCURI

 varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare
 inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor,
continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi;

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii deruta morală determinată de societate, mass media etc.;
importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria,
 criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice
Biserica, Poliţia, Dispensarul, Căminul cultural);
precum şi nivelul scăzut de cultură şi instruire al
 sprijin din partea Comitetului de părinţi ;
părinţilor conduc la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă i
 oferte bogate de formare profesinală la nivelul
şcolii, CCD, ISJ, MECTS ;
 lipsa de interes a reprezentanţilor unor instituţii locale duce


disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de la pierderea pe parcurs a unor relaţii de cooperare ;
experienţă şi pentru acţiuni organizate în
 curriculum învechit şi rigid;
parteneriat, în interes reciproc;



colaborarea cu părinţii şi comunitatea locală în  lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia
vederea realizării analizei de nevoi a acesteia;
şi în particular în raport cu evoluţia propriilor copii;



CDŞ contribuie
individuale;




la

valorificarea

abilităţilor 


disponibilitatea cadrelor didactice pentru realizarea
unui curriculum adaptat nevoilor elevilor;

parteneriate
economici;

cu

părinţii,

Primăria,

agenţi 




angrenarea comunităţii locale în lucrările de

întreţinere a şcolii;



valorificarea posibilităţilor de dotare existente în 
scopul realizării unor venituri extrabugetare;


carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor;
carenţele legislaţiei în vigoare privind legea sponsorizării;
particularităţile situaţiei social-economice din localitate;
dependenţa faţă de ierarhie şi lipsa asumării responsabilităţii;
rezistenţa la schimbare reală sau invizi
lipsa motivaţiei personalului didactic şi auxiliar;
nivel ridicat de sărăcie la nivelul localităţii;
eţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic.
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VIZIUNEA
Evoluţia educaţiei şi a învăţământului nu poate fi separată de evoluţia generală a
societăţii, de sistemul de valori pe care aceasta le acceptă, promovează şi anticipează într-o
anumită perioadă istorică, educaţia dispune încă de un potenţial însemnat, de nenumărate
resurse şi virtuţi care aşteaptă să fie exploatate de oamenii şcolii, dar nu numai de ei, ci şi de
întreaga societate numită „educativă“, în sens constructiv, pozitiv, o societate care
valorizează educaţia de bună calitate.
Sistemul educativ se racordează în permanenţă la transformările care se produc în
diferite domenii şi subsisteme ale societăţii şi încearcă să răspundă la problemele globale de
interes public ale acesteia, dar şi la problemele specifice ale unor instituţii, organizaţii,
comunităţi umane etc.
Direcţiile de politică educaţională care vizează integrarea socio-economică a
educaţiei sunt:
 adoptarea viziunii conform căreia şcoala, ca organizaţie care învaţă, să fie un
autentic loc al învăţării, să accepte noutatea şi inovaţia şi să fie răspunzătoare în
faţa comunităţii pentru calitatea ofertei educaţionale;
 oferta educaţională a şcolii să fie corespunzătoare din următoarele puncte de
vedere:
o educaţional – scopul primordial al şcolii să îl constituie sprijinirea
formării individuale a copiilor în vederea integrării lor active şi eficiente
în viaţa profesională şi în societate;
o politic – să respecte principiile de politică educaţională cuprinse în
Constituţia României;
o social – să asigurea democratizarea învăţământului, egalizarea şanselor de
educaţie, accesul liber al tuturor persoanelor şi grupurilor din societate la
un parcurs educaţional potrivit propriilor capacităţi, interese şi nevoi
educaţionale;
 valorificarea tuturor formelor educaţiei: formală, nonformală şi informală, în
scopul realizării unei educaţii globale, integrative;
 abordarea şi operaţionalizarea unor topici de autentică modernitate ca: instruire
activă şi interactivă, autoinstruirea, autoeducaţia, autonomia, învăţarea pe
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parcursul întregii vieţi, învăţarea adaptivă şi anticipativă, educaţia adulţilor,
educaţia permanentă;
 punerea în practică a principalelor direcţii ale reformei învăţământului românesc:
a) realizarea reformei curriculare (plan de învăţământ, programe, manuale) şi
compatibilizarea europeană a curriculum-ului naţional;
b) trecerea de la învăţarea reproductivă la cea logică, activă, interactivă şi
creativă, la rezolvarea de probleme etc.;
c) o nouă conexiune între şcoală şi mediul înconjurător, economic,
administrativ şi cultural (comunitatea locală);
d) ameliorarea infrastructurii şi extinderea utilizării noilor tehnologii de
informare şi comunicare;
e) reforma

managementului

şcolar

prin

descentralizarea

şi

crearea

autonomiei instituţionale a unităţii de învăţământ.
Descentralizarea sistemului de învăţământ implică, trecerea accentului de la
comunicarea pe verticală, descendentă, la comunicarea pe orizontală şi pe diagonală.
În aceste condiţii de sporire considerabilă a autonomiei şcolii, parteneriatul
interinstituţional devine un instrument esenial al activităţii manageriale. Considerăm că
deosebit de importantă într-o şcoală este relaţia educaţională fundamentală dintre profesori
şi elevi.
Foarte important este de a urmări evoluţia societăţii şi de a ne propune realizarea
acelor obiective care promovează şcoala pe trepte tot mai înalte, care ţin cont de nevoile
organizaţiei, ale elevilor, ale părinţilor şi ale cadrelor didactice.
Obiectivul major îl constituie creşterea calităţii actului de predare, prin promovarea
metodelor active şi aducerea noului în procesul predării-învăţării.
Trebuie să avem în atenţie şi să urmărim formarea competenţelor-cheie europene,
cum sunt:
 Comunicarea în limba română;
 Comunicarea în limbi de circulaţie internaţională;
 Deprinderi de calcul matematic şi competenţe de bază în ştiinţe şi
tehnologie;
 Abilităţi în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
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 A învăţa să înveţe;
 Competenţe civice ţi interpersonale;
 Anteprenoriat şi conştiinţă culturală.
,,Şcoala trebuie să-l pregătească pe elev pentru viaţă.”
Documentele de politici şi strategii europene şi naţionale pun accent pe importanţa
şi necesitatea dezvoltării reale şi eficiente, în societatea cunoaşterii a acestor competenţe în
rândul tuturor absolvenţilor învăţământului obligatoriu.

Grădiniţa Nr. 2
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII
DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016
La începutul anului școlar au fost înscriși un număr de 27 de preșcolari, pe
parcursul anului venind încă 2 preșcolari, din care 11 grupa mare, 12 grupa mijlocie, 6
grupa mica și plecând 1 în județul Braila.
Frecvența preșcolarilor a fost foarte bună, datoritâ înțelegerii, de către părinți, a
importanței instruirii și educării copiilor de la cea mai fragedă vârstă, precum și datorită
nivelului calitativ ridicat al procesului de învățare și instruire a preșcolarului.
Grădinița dispune de condiții materiale deosebite, oferind copiilor și educatoarei tot
ceea ce este nevoie pentru desfășurarea unor activități atractive și benefice pentru toți.
Documentația necesară a fost întocmită în timp util, respectându-se cerințele
programei instructiv- educative pentru învățământul preșcolar, precum șiparticularitățile de
vârstă ale copiilor.
S-au constituit parteneriate cu Grădinița ,, Sfânta familie” din Gherești – Județul
Neamț, precum și cu alți factori ce își pot aduce aspectul la formarea și dezvoltarea
caracterului copiilor, precum Poliția Măcin, Biserica ,,Sfânții Mihail și Gavril”.
Preșcolarii de la Grădinița nr. 2 Măcin au participat la Concursul național
,,Frumusețea copilăriei ”, concurs în cadrul căruia, trei preșcolari au obținut locul I. De
asemenea, copiii au participat la spectacolul dedicat zilei de 1 Iunie, prezentând, în fața
cetățenilor orașului, un frumos program de muzică populară dobrogeană.
Familiile copiilor au ținut o strânsă legătură cu grădinița, participând, efectiv la
acțiunile noastre, atât cu ocazia spectacolelor prezentate la diferite ocazii ( Sărbptori de
iarnă, Ziua femeii, Ziua copilului), precum și la alte tipuri de activități, implicându-se cu
responsabilitate în crearea condițiilor materiale și afective de care au nevoie copiii.
Alături de doamnele educatoare de la Grădinița nr.4 am participat la activități
metodice, atât la nivelul unității de învățământ, cât și la nivel județean, o atenție deosebită
am dat-o autoperfecționării, îndeosebi privind folosirea mijloacelor moderne de instruire și
educare a preșcolarilor, în acest sens, urmând cursurile de formare continuă a personalului
didactic ,,
Proiectarea curriculară centrată pe competențe” și ,,Eficiență în predare prin
folosirea metodelor interactive”, cursuri ce au ușurat și eficientizat procesul de învățământ.
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Raport asupra activității instructiv educative
pentru anul școlar 2015 – 2016
Grădinița cu P.P. nr.4
În anul scolar 2015-2016 au fost cuprinși și au frecventat cursurile Grădiniței nr.
4 un număr de 114 preșcolari, repartizați în 5 grupe - program prelungit.
Întreaga activitate desfășurată în a acest an școlar a dovedit, încă o dată, că lucrul
în echipă este întotdeauna cheia succesului. Dacă acesta este dublat de profesionalism și
dăruire, reușita este deplină.
Echipa noastră a fost formată din zece educatoare, toate calificate: 5 profesori și 5
educatoare (o educatoare frecventeaza cursurile Facultatii de Psihologie si Stiintele
Educatiei). Calitatea profesională a colectivului este dovedită de faptul că 8 educatoare
au gradul I; 5 educatoare au gradație de merit.
Am încercat întotdeauna să aducem în fața comunității o grădiniță în care copiii
zâmbesc, cântă și se mișcă; o grădiniță în care sunt valorizați; o grădiniță cu
reguli emanate, agreate, asumate, în care părinții sunt bineveniți oricând alături de
educatoare și copii.
Întregul colectiv al grădiniței a înțeles că fiecare este important și are propria sa
valoare, că nu există bariere între copil și educatoare, că ușile pot sta deschise și totuși
fiecare să se simtă în siguranță, copiii sunt încurajați să experimenteze, să pună întrebări
să spună ce simt, sunt încurajați să facă alegeri.
NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR EDUCAȚIONALE DE CĂTRE COPII
Din punct de vedere al activitatii instuctiv educative, educatoarele au respectat
normele metodologiei privind proiectarea si aplicarea noului curriculum. S-au intocmit
planificarile respectandu-se planul cadru, aprobat prin O.M nr.5233/01.09.2008.
Stabilirea standardelor educaționale s-a efectuat în conformitate cu obiectivele generale ale
educației timpurii:

Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului în funcție de
ritmul propriu și trebuințele sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia;


Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții și mediul, pentru a
dobândi
cunoștințe,
deprinderi,
atitudini
și
conduite
noi.Încurajarea
explorărilor,exercițiilor, încercărilor și experimentărilor, ca experiențe autonome de
învățare.



Descoperirea de către fiecare copil a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea
unei imagini de sine pozitive.



Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și
atitudini necesare acestuia la intrarea în școală și pe parcursul vieții.

MODUL CUM UNITATEA ÎNCURAJEAZĂ DEZVOLTAREA PERSONALĂ A
COPIILOR
Și în acest an școlar s-a întocmit angajamentul asumat cu privire la derularea
principalelor activități din decursul anului școlar.
Una din condițiile esențiale ale aplicării unui curriculum centrat pe nevoile,
interesele și dezvoltarea lui globală s-a referit la crearea unui mediu educațional adecvat
care să permită dezvoltarea liberă a copilului. Mediul fizic s-a gândit pentru a putea sesiza
dinamica proprie a fiecarui copil și să ofere posibilitatea dezvoltării lui armonioase,
stimulându-i dezvoltarea sub toate aspectele. S-au respectat prevederile în vigoare
referitoare la spațiul aferent sălilor de grupă, la terenurile destinate jocurilor și activităților
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în aer liber, la mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor de funcționare,
igienico-sanitare și de securitate pentru viața și sănătatea copiilor.
Am oferit situații variate de joc și învățare, educația adresându-se fiecărui copil în
parte și nu copiilor, în general.
Un obiectiv în amenajarea spațiului educațional l-a constituit amenajarea centrelor
de interes unde s-au organizat jocuri și activități alese dar și activități tematice care au
contribuit la atingerea obiectivelor cadru și de referință.S-au desfașurat activități plăcute și
interesante în care s-a observat manifestarea unei atitudini relaxante în interacțuinile copiicopii, copii-educatoare sau alti actori implicati: profesori, părinți, bunici.Am gândit creator
amplasarea materialelor în zonele amenajate astfel încat să amplifice procesul de învătare.
S-a rezervat un loc pentru centrul tematic reprezentat imagistic sau chiar cu mesaje scrise
pentru a fi vazut atât de copii cât și de părinți.
Cutiuța cu întrebări i-a pus pe copii în legătură cu tema propusă și le-a răspuns la
întrebări împreună cu cei implicați.
Materialele didactice de la centre au fost suficiente, de bună calitate, așezate la
îndemâna copiilor. Lucrările individuale dar și cele produse de grupuri au fost așezate la
vedere pentru părinți și cei care vizitează grădinița.
Jocul conferă copilului sentimentul de siguranță, încredere și acceptare și permite
acestuia să-și exprime emoțiile, să-și asume riscuri, să experimenteze, să descopere lucruri
noi, să treacă peste dezamăgiri, nereușite.
Gama lărgită de activităţi opţionale şi extracurriculare, individualizarea lor pe
nivele de vârstă şi aptitudini au dus la diversificarea situaţiilor de invăţare şi valorificarea
potenţialului creativ al fiecărui copil. Într-o atmosferă placută de ordine, curăţenie ,
armonie a obiectelor şi culorilor într-un mod suportiv de încurajare a performanţei bazate
pe criterii clar formulate către copii, punând accent mai mult pe ceea ce copilul a realizat
bine şi mai puţin pe eşecuri, întregul colectiv s-a străduit să pună o piatră de temelie pe
viitoarea personalitate a fiecărui copil.
CALITATEA ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE
Prin stilul managerial promovăm profilul cadrului didactic cu competenţe şi calităţi
profesionale (bine pregătit profesional, cu o bună reputaţie în unitate şi comunitate,
rezultate bune obţinute cu copiii, preocupat de perfecţionare şi adept al performanţei ) ,
calităţi intelectuale (deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou, creativ, adept al muncii
de calitate, obiectiv în evaluare), abilităţi organizatorice (preocupat de asigurarea unor
resurse noi, educaţionale, bun organizator, adept al activităţilor în echipă ), calităţi morale
(ţinută morală impecabilă, fire neconflictuală, ataşat de copii, sociabil, comunicativ,
empatic).
ACTIVITATEA METODICĂ ȘI DE PERFECȚIONARE
Perfecţionarea continuă s-a realizat printr-o reală investigare a necesităţii de
cunoaştere metodică, activitatea Comisiei metodice cuprinzând teme şi activităţi ce vizează
proiectarea integrată a conţinuturilor, metode active, proiectare tematică şi individualizarea
învăţării:
 „Invatarea prin cooperare” (referat, dezbatere) – Jipa Daniela
 „Organizarea mediului de invatare si rolul centrelor de interes in gradinita”
(material informativ, prezentare PPT) _ Micu Tatiana


,,Reuşita demersului didactic” (referat) susţine Grosu Stela



,,Animale sălbatice din pădure” (Activitate integrată demonstrativă), susţine
Chiriac Florica



”Reprezentarea violenţei televizuale şi protecţia copilului” (referat),
prezintă Paraschiv Loredana
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 ,,Disciplinarea pozitivă” (referat) , prezintă Gafiu Angelica
 ,,Modalităţi de realizare a obiectivelor educaţiei ecologice” (referat),
prezintă Banea Laureta Speranţa
 ,,S.O.S. Natura” – Activitate integrată demonstrativă, susţine Stere Mariana
 ,,Instrumente şi bune practici care sprijină cultivarea bucuriei de a învăţa la
copilul mic” (referat), susţine Manole Mariana
 ,,Aplicarea metodelor interactive în vederea asigurării unui învăţământ de
calitate” (referat), susţine Chiriac Florica.
Toate educatoarele din grădiniță au participat la cercurile pedagigice care s-au
desfășurat la Palatul Copiilor Tulcea, având ca teme: „Competente in proiectarea didactica
a activitatilor integrate. Exemple de bune practici privind abordarea integrate a activitatilor
instructive-educative din educatia timpurie” și ,,Parteneriate educaționale interjudețene,
naționale, internaționale desfășurate în grădiniță. Promovarea de proiecte și programe
educaționale naționale și internaționale – împărtășire bunelor practici”.
Doamnele educatoare Banea Laureta Speranța si Paraschiv Viorica Loredana au
participat la cursuri de formare:
1. Utilizarea avansata a instrumentelor TIC / 25 CPT, aprilie-mai 2016, CCD
Tulcea
2. Managementul clasei. Managementul crizei/ 18 CPT -80 ore , iunie 2016, CCD
Galati
3. Relatia parinti – scoala – comunitate in invatamantul prescolar si primar / 15
CPT - 60 ore, mai-iunie 2016, CCD Tulcea
4. Modalitati de formare a comăetentelor cheie ale prescolarului si scolarului mic
15 CPT - 60 0re, iunie 2016, CCD Tulcea
Doamna educatoare Jipa Daniela a participat la cursul “Utilizarea avansata a
instrumentelor TIC” (25 credite), “Asigurarea calitatii in educatie” (22 credite), Curs de
perfectionare a metodistilor.
Doamna Sapungi Cecilia, in urma inspecției speciale susținute în data de 8.04.2016
a obținut gradul didactic I cu nota 10.
Pentru impărtășirea experiențelor pozitive, educatoarele din grădinița noastră au
elaborat o serie de lucrări, în diverse publicații de specialitate:
Ed. Banea Laureta Speranța:
 a publicat un articol pentru Promovarea Imaginii Şcolii pe platforma educaţională
www.esenţial-edu.ro
 Revista învăţământului preuniversitar – articolul ,,Proiect tematic Primăvara veselă”,
februarie 2016, ISSN 2069-7961
 Revista învăţământului preuniversitar – articolul ,,Vară dragă, bine ai venit”, aprilie
2016, ISSN 2069-7961
Ed. Sapungi Laura Cecilia A întocmit lucrarea ”Colaborarea grădiniță-școală!
Importanța activităților educative” cu care a participat la Simpozionul național/Schimb de
experiență din cadrul Proiectului educațional național cu Editura D’ART și Ziarul Esențial
in Educație,”Colaborarea grădiniță-școală!Importanța activităților educative” și publicată
în cartea - format electronic cu ISBN, având același titlu.
CALITATEA CURRICULUM-ULUI NAŢIONAL, LOCAL ŞI EXTRACURRICULAR
S-a acordat o atenţie deosebită activităţilor de dezvoltare personală conform
precizărilor din Metodologia de aplicarea planului de învăţământ pentru copiii cu vârste
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cuprinse între 3-6/7 ani din anexa nr. 5233/2008 care vizează teme precum:
autocunoaşterea, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, dezvoltarea empatică, luarea
deciziilor, medierea conflictelor, managementul învăţării prin joc. Toate aceste activităţi au
fost consemnate în Caietul educatoarei la grupă, document juridic şi instrument care a venit
în sprijinul cadrelor didactice oferindu-le o orientare generală corectă cu privire la
planificarea activităţilor didactice precum şi alte spaţii pentru consemnarea evidenţei
copiilor pe parcursul unui interval de timp. O atenţie deosebită s-a acordat selecţiei şi t
Activităţile opţionale s-au desfăşurat conform notificării nr.41945/18.10.2000 fiind
alese de către parinţi:
 „Stiu sa vorbesc, invat sa ma exprim” – ed. Jipa Daniela, Stere Mariana
 „Pictura, mai mult decat o joaca” – ed. Gafiu Angelica, Manole Mariana
 „In pasi de dans”, „Prietenii naturii” – ed. Banea Laureta Speranța și Paraschiv
Viorica Loredana
 „Sa vorbim corect”, „Sanatate de la toate” – ed. Grosu Stela și Micu Tatiana
Copiii din unitatea noastră au participat la concursuri cuprinse în scrisoarea
metodică, la care s-au obținut numeroase premii și mențiuni. Dintre acestea,
amintim: concursuri internaționale, naționale, județene și interjudețene:
Timtim-Timy; „Cu Europa ...la joacă – Europreșcolarul și Micul Creștin”;
Concursul Internațional ,,Paștele în ochii copiilor”;
Concurs ,,Bucuriile iepurașului”, în cadrul Proiectului educațional național inițiat
de Editura D’ART și Ziarul Esențial in Educație,”Colaborarea grădinițășcoală!Importanța activităților educative”, Simpozion național/Schimb de
experiență;
Concurs național ,,Ne jucăm, învățăm, natura o protejăm”, CAER, nr.
2591/28.01.2016, poziția 1510, ediția a III-a, iunie 2016, organizat de Grădinița cu
P.P. nr.12 Tulcea
Concurs regional cultural-artistic, ,,Colț de țară minunat”, ediția I, avizat de
MENCȘ în CAER nr. 25981/28.01.2016, pag.54, poziția 1513, avizat de ISJ Tulcea
cu nr. 5423/28.10.2015, organizat de Grădinița cu P.P. nr. 17 Tulcea
Proiect Educaţional Internaţional ,,CU EUROPA...LA JOACĂ”, în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei Nationale şi Cercetării Ştiinţifice si este reaprobat cu
protocolul de colaborare nr. 50248 din 08.08.2011
Concurs şcolar Internaíonal ,,ŞCOALA, UN PAS SPRE UN MEDIU MAI CURAT”
, Ediţia a V-a, 2016, CAEJ, poziţia 9375
Concursul Judetean „RITM ,MISCARE SI CULOARE’’
Concursul județean de folclor „Joc și cântec românesc”.
Participare cu dansuri populare, dansuri moderne și interpretare vocală la
spectacolul organizat de Primăria Măcin, în colaborare cu Casa de Cultură
„Grigore Kiazim” cu ocazia zilei de 1 Iunie.
La aceste concursuri preșcolarii au fost îndrumați de către educatoarele: Sapungi
Cecilia, Jipa Daniela, Paraschiv Viorica Loredana, Banea Laureta Speranța, Grosu
Stela, Micu Tatiana, Stere Mariana, Ciocârlan Măriuca, Gafiu Angelica, Manole
Mariana. S-au obtinut numeroase locuri fruntase, premii I, II si III si suntem foarte
mandre de rezultatele copiilor nostri!
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Participare la simpozioane:
o Simpozionul Naţional/ Schimb de experienţă ,,Colaborarea grădiniţă- şcoală!
Importanţa activităţilor educative” – Activitate aplicativă ,,Bucuriile
iepuraşului”,
o Simpozionul Naţional ,,Evaluarea în învăţământul preuniversitar- de la teorie la
practică”, ISBN 978 -973-0-20495-7, iniţiat de Asociaţia pentru educaţie
continuă Euro-Perspectiva, preşedinte Tulică Constanţa.
o Simpozionul Naţional ,,Ne jucăm, învăţăm, natura o protejăm”ediţia a III-a,
Tulcea 2016 (CAER, nr. 2591/ 28.01.2016)
o Simpozion Internaţional ,,Călătorie prin Europa”, Editura Diana şi FECED,
ISBN 978-606-633-415-0, înscris în CAEN 2015, pagina 11, A8
În ceea ce privește activitatea noastră de voluntariat, ne putem mândri cu o amplă
participare la nivelul grădiniței noastre : In cadrul CRED si SNAC , Program Ecologic
National cu participare la actiuni de colectare hartie si PET-uri in cadrul programului
„Scoala pentru o Romanie verde” al Asociatiei Zibo Hel, am participat la ,,Saptamana
fructelor si legumelor donate” (coordonator Banea Laureta Speranța)
Anul școlar 2015 – 2016 a fost un an bun si speram ca la fel va fi si anul ce va
urma!

RAPORT PE ANUL ŞCOLAR 2015-2016
DESPRE ACTIVITATEA BIBLIOTECII LICEULUI
Biblioteca liceului ,, Gh. M. Murgoci’’ din oraşul Măcin este un
centru de resurse pluridisciplinare care pune la dispoziţia elevilor, cadrelor
didactice şi a comunităţii informaţii pe suporturi diferite ( fond de carte,
reviste, casete audio şi video, CD ROM-uri , calculator conectat la Internet,
echipament de multiplicare).
Oferă elevilor structuri şi resurse documentare şi umane care vor contribui
la o mai bună inserţie şcolară.
Facilitează învăţarea prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare
documentară.
Asigură un fond documentar care să permită elevului costruirea
autonomă sau asistată a propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi.
Formează şi dezvoltă gustul pentru lectură.
Biblioteca dispune de 25411 cărţi în valoare de 128080,01 lei din care :
 2.158 volume – cu caracter social – politic
 2.422 volume – din domeniul ştiinţific
 654 volume – din domeniul tehnicii
 24 volume – din domeniul agriculturii
 17.037 volume – din domeniul beletristicii
 3.116 volume – din alte domenii
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Biblioteca a fost frecventată de un număr de 321 de elevi care au împrumutat
714 volume de carte, necesare procesului de învățământ și nu numai.
Biblioteca are și un Centru de Documentare şi Informare, un centru de
resurse pluridisciplinare care oferă comunităţilor şcolare şi locale
echipamente destinate informării, cercetării documentare, lecturii şi orientării
şcolare şi profesionale, activităţilor individuale şi pe grupe, favorizând
iniţierea în mânuirea instrumentelor de lucru informatic, gustul pentru lectură
şi deschiderea şcolii spre mediul inconjurator

Raport de activitate 2015-2016
Centrul de Documentare şi Informare
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Raport privind activitatea cabinetului medical în anul
școlar 2015-2016
Activitatea cabinetului medical s-a desfășurat conform obiectivelor. În decursul
anului s-au efectuat triajele epidemiologice după fiecare vacanță pentru depistarea bolilor
transmisibile, precum și alte activități cu caracter antiepidemic.
S-au efectuat examinările medicale de bilanț și au fost consemnate rezultatele în
fișele medicale școlare. Au fost examinați 453 elevi din care 257 armonici, 134
dizarmonici cu + greutate și 62 dizarmonici cu – greutate.
Au fost efectuate 800 tratamente și 1181 consultații iar în registrul de evidentă
specială au fost notate următoarele cazuri: 1 TBC pulmonar, 2 astm bronşic, 2 rinosinuzită
cronică, 1 epilepsie, 2 boli renale, 4 boli cardiace (din care 2 congenitale), 1 pareză facială
dreapta, 5 deformări câștigate ale oaselor, 1 caz tulburare de auz cu implant, 1 caz
miastenie gravis, 2 anemii cronice, 1 boală biliară, 17 tulburări de vedere.
Au fost înregistrați 25 de elevi cu scutiri anuale și 30 cu scutiri periodice la educație
fizică și sport.
S-au efectuat pe lângă tratamentele și consultațiile menționate mai sus, măsuri de
prim ajutor la nevoie și în cazuri speciale educație sanitară.

Raport financiar an scolar 2015 – 2016
In anul scolar 2015-2016 s-au repartizat credite pentru Liceul Teoretic ‚, Gh.
Munteanu Murgoci’’ Macin si s-au efectuat plati astfel:
BUGETUL LOCAL credite in valoare totala de 2.239,5 mii lei din care:
- Titlul I -Cheltuieli de personal in suma de 1.969 mii lei :
cheltuieli salariale in bani – 1.124 mii lei
contributii angajat si angajator – 845 mii lei
- Titlul II Bunuri si servicii in suma de 257 mii lei :
-furnituri birou 1,9 mii lei
-materiale de curăţenie 11 mii lei
-încălzit/iluminat 85 mii lei
-apa, canal, salubritate 16 mii lei
-transport elevi olimpiade concursuri si deplasari cadre didactice 6,7 mii lei
-posta, telecomunicaţii, internet 7,6 mii lei
-materiale si prestari servicii cu caracter functional 23 mii lei din care actualizari programe
si autorizatii gaze , Iscir , materiale pentru intretinere , dezinsectie ;
-alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare 89 mii lei din care 65mii recuperare
cheltuieli efectuate de primarie , servicii medicale, actualizare programe , servicii iscir ,
materiale pentru intretinere
-abonamente lunare decontate cadrelor didactice 8,8 mii lei
-obiecte de inventar 8 mii lei din care –o multifunctionala performanta pentru examenul de
bac ,2 buc radio casetofoane pentru catedra de limbi straine ,masina de tuns iarba , covor
de exterior si interior , rutere , echipament informatic
- Titlul IX - burse sociale si de merit in suma de 13,5 mii lei
BUGETUL DE STAT in valoare totala de 118 mii lei
- ajutoare sociale reprezentând deconturi abonamente elevi 88 mii lei
- burse, bani de liceu 21 mii lei
- manuale scolare 9 mii lei
VENITURI PROPRII SI AUTOFINANTATE
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Din veniturile realizate in semestru I din anul scolar 2015-2016 de 116 mii lei obtinute
din
- concesiuni si inchirieri 4,3 mii lei
- venituri din donatii 4,5 mii lei
- venituri din alte taxe 5,2 mii lei
- venituri cantina Gradinita 4 Macin 102 mii lei
s-au efectuat plati in suma de 111 mii lei astfel:
- încălzit/iluminat 5 mii lei
- alimente 90,5 mii lei
- obiecte de inventar 6,2 mii lei - aragaz 5 ochiuri , aragaz 4 ochiuri ,imprimanta
masina spalat si echipament sportiv .
- premiere elevi , balul bobocilor 4,3 mii lei
- revista scolara 5 mii lei

RAPORT SECRETARIAT
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Serviciul secretariat a desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2015-2016
sarcinile conform fişei postului dar şi de sarcinile trasate de conducerea unităţii, dupa cum
urmeaza


am corelat şi implementat activităţilor compartimentului conform

planului

managerial al instituţiei


am adecvat activitatea compartimentului la planul de dezvoltare instituţională şi
specificului local.



Am întocmit planificarea calendaristică (anuală şi semestrială) a activităţilor din
compartimentului secretariat, graficul de serviciu şi orarul secretariatului.



Am procurat, păstrat şi cunosc documentele

privind legislaţia şcolară

(legi,

hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni, adrese )


Am utilizat TIC la întocmirea documentelor şcolare.



Am actualizat baza de date a şcolii în ceea ce priveşte documentele şcolare



Gestionez arhiva unităţii şi răspund de documentele privind situaţia şcolară a
elevilor cât şi arhivarea acestora în condiţii optime.



Am completat la zi programul REVISAL (CARNETELE DE MUNCĂ), dosarele
personale ale angajaţilor respectând legislaţia în vigoare.



Am întocmit statele de plată lunare ale salariaţilor pe baza contractelor de muncă.



Am prezentat pentru verificare si viza de control financiar preventiv contabilităţii,
statele de plată cu cel puţin 3 zile înainte de data planificării pentru ridicarea
salariilor de la Trezorerie.
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Am întocmit statisticile solicitate de ISJ Tulcea sau alte instituţii la timp şi la
solicitarea acestor conform termenelor, cât şi alte statistici privind personalul
unităţii.



Am completat şi verificat documente de studii ale elevilor (registre matricole, foi
matricole certifícate de echivalare a studiilor, adeverinţe de absolvire) etc.



Am întocmit la termen toate statisticile referitoare la evidenţa elevilor atât în scris
cât şi în BDNE.



Am întocmit în baza legislaţiei în vigoare o serie de proceduri la activităţile
specifice compartimentului de secretariat.



Am colaborat cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare.



Am asigurat circuitul documentelor în condiţii optime.



Am păstrat permanent legătura cu ISJ si

unităţile de învăţământ din cadrul

judetului


Am asigurat relaţiile cu publicul în timpul programului de serviciu.,



Am informat conducerea unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară (
decrete, legi, hotarâri, ordine, regulamente, instrucţiuni).



Am contrasemnat corespondenţa şcolară.



Am ţinut o evidenţă clară a documentelor pe care le-am gestionat şi arhivat.



Am intermediat comunicarea între şcoală şi beneficiarii ei.



Am preluat şi furnizat date între elevi- cadre didactice – direcţiune – ISJ – alte
şcoli.



Am participat pe parcursul anului şcolar la cursuri organizate de ISJ.



Am elaborat şi aplicat cele mai raţionale şi eficiente măsuri în vederea realizării
planului managerial al compartimentului secretariat.



Am contribuit la promovarea imaginii şcolii.



M-am implicat în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul
comunităţii.



Am oferit disponibilitate la sarcini cât şi operativitate în îndeplinirea lor.



Cunosc normele, procedurile de sănătate şi securitate în muncă, de PSI şi ISU
pentru activităţilr desfăşurate în şcoală.



Am respectat ordinea şi disciplina la locul de muncă, nórmele de protecţia muncii,
de PSI şi ISU pentru tóate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de
învăţământ.
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Asigur o continuitate a activităţii compartimentului secretariat pe toata perioada
zilei, cu tot ce implică aceasta: eliberare documente, furnizare

informaţii,

efectuarea diferitelor situaţii cerute atât de conducerea unităţii cât şi de ISJ.


am raspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezenta în
unitate.

Director,
Prof. Bilea Olguta
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