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LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA DE AMARADIA

- R A P O R T -

p r i v i n d s t a r e a î n v ă ţ ă m â n t u l u i

Anul şcolar 2016 – 2017

C u p r i n s:
 Domenii de activitate

1. Repere şi direcţii manageriale. Contextul legislativ

2. Resurse umane şi materiale

3. Procesul de învăţământ

 Indicatorii privind calitatea învăţământului

 Statistici

 Plan de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii

4. Rapoartele diriginţilor. Analiza notării ritmice.

5. Rapoartele şefilor de arii curriculare

6. Analiza SWOT:

 Elevi: Puncte tari – Puncte slabe

 Cadre didactice: Puncte tari – Puncte slabe

7. Managementul unităţii (educaţional – financiar)

 Dotări – autodotări – achiziţii

 Realizări / nerealizări

1. Repere şi direcţii manageriale. Contextul legislativ

Procesul de învăţământ, activitatea extracurriculară şi extraşcolară,

parteneriatul intern şi extern al şcolii s-au desfăşurat în baza legislaţiei şcolare

aflate în vigoare, Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, a ordinelor M.E.N. şi
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ROFUIP/2016 referitoare la procesul de învăţământ şi adreselor emise de

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj sau ale Primăriei / Consiliul Local

Direcţiile şi reperele manageriale au avut în vedere:

 Asigurarea accesului la educaţie

 Asigurarea şanselor egale pentru toţi elevii

 Evitarea şi prevenirea absenteismului şcolar

 Mediatizarea în instituţie / parteneri a legislaţiei şcolare

 Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

 Dezvoltarea bazei tehnico – materiale, a dotărilor şi achiziţiilor

şcolare.

 Sprijin şi grafic referitor la programul de recuperare a materiei

pentru elevii cu nevoi speciale (CES), pregătire suplimentară

pentru examenele naţionale, olimpiade şi concursuri şcolare,

competenţe profesionale.

 Dezvoltarea parteneriatului intern şcoală – elev – familie, dar şi

a celui extern, la nivel naţional şi european.

 Dezvoltarea proiectelor şi a programelor, cursuri de formare

profesională a elevilor şi a adulţilor, ROSE, „, ERASMUS, etc.

 Asigurarea drepturilor financiare ale personalului, burse, „Bani

de liceu”, ,decontare transport, etc.

 Realizarea proiectului de buget pentru anul financiar 2015,

reparaţii curente, investiţii, achiziţii, etc.

 Elaborarea şi implementarea Planului Managerial General, pe

arii curriculare şi compartimente.

 Atingerea obiectivelor / ţintelor din Misiunea şi Viziunea şcolii, a

acţiunilor de monitorizare în evaluarea şi asigurarea calităţii.

 Revizuirea anuală a PAS pe baza PRAI / PLAI, a Fundamentării

Planului anual de şcolarizare, inclusiv a Ofertei educaţionale.

 Evaluarea iniţială, periodică şi sumativă a elevilor.
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 Evaluarea anuală a personalului pe baza Fişelor de evaluare şi

a Fişei postului.

 Asigurarea formării continue a personalului didactic, a participării

acestora la programe de formare prin CCD, universităţi, cursuri

postuniversitare şi masterate.

 Asigurarea programului privind performanţele elevilor.

 Dezvoltarea imaginii şi a prestigiului unităţii de învăţământ la

nivelul comunităţii şi nu numai.

 Participarea şcolii la evenimente naţionale / europene cu

caracter omagial, aniversar, comemorativ, etc.

2. Resurse umane şi materiale
Unitatea şcolară cu PJ, a funcţionat în anul şcolar 2016– 2017 cu

personal format din:

RESURSE    UMANE

2016 -2017

În anul școlar  2016-2017 în unitatea noastră funcționează 37 de cadre din care 36
cu normă de  bază în instituția noastră. Personalul didadctic auxiliar cuprinde 3 angajați,
iar personalul nedidactic cuprinde 7 angajați.

Nr
total

Titulari
si

detasati

Suplinitori
calificati

Grad
did.I

Grad
did.II

Definitivat Debutant

37 32 5 25 6 4 2
Relațiile interpersonale sunt bazate pe colaborare,deschidere,comunicare. directorul
școlii împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate prin cursuri de perfecționare în
domeniul managementului educațional au inițiat și dezvoltat activități de parteneriat cu
alte școli din județ, țară, cu comunitatea locală.

Număr total norme
didactice

Din care acoperite

Cadre didactice Normă de bază Cumul PCO
40.8 37 0 3.8
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POPULAȚIA    ŞCOLARĂ

Situația efectivelor de elevi, evoluție, rezultate la învățătură
în anul școlar 2016-2017.

PARTICIPAREA LA EDUCAȚIE (facilități acordate elevilor)
Burse elevi
Programul ,,Bani de liceu”
Programul Euro 200

Anul școlar Nr dosare depuse Nr dosare avizate
favorabil

Nr contestații Nr contestații
avizate favorabil

2016 - 2017 32 31 - -
2015-2016 36 36 - -

Unitatea/structura/nivel
de învățământ

Înscriși
la

început
de an
școlar

Rămași
la

sfârșit
de an
școlar

Retrași/plecați
în timpul

anului școlar

Veniți
în

timpul
anului
școlar

Promovați
la finele
anului
școlar

Corigenți
15 iunie

Repetenți
01 sept.

Exmat
riculați

Proce
nt

anual
de

promo
vab.

Liceu Prim. 78 80 2 80 100 %
Gim. 108 107 4 3 105 12 2 98 %
Lic. 210 211 1 2 188 34 22 89 %

Gimnazială
Ruget

Prim. 46 47 3 4 47 100 %
Gim. 46 44 2 44 2 100 %

Primară
Seciurile

Prim. 38 39 1 39 100 %
Grădinița nr. 1 Roșia 34 33 1 33 100 %

Grădinița Ruget 18 18 18 100 %

Grădinița Seciurile 20 20 20 100 %
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Inserția absolvenților  într-o formă superioară de învățământ / piața muncii
anul școlar 2015-2016

Nr total
absolvenți
clasa a XII-a
zi

Nr absolvenți din care

Nr absolvenți
integrați în
învățământul
superior

Școli
postliceale

Piața
muncii

Plecați în
străinătate

Alte
categorii

39 4 12 5 6 15

Atestate calificare profesională nivel 4 sesiunea 2017

Calificarea
profesională

Număr candidaţi

Înscrişi Prezenţi

Admişi

Respinşi Neprez
entaţi

Eliminaţi
din

examen

TO
TA

L

din care cu calificativul

Ex
ce

le
nt

Fo
ar

te
bi

ne

B
in

e

Sa
tis

fă
că

to
r

Tehnician
mecatronist 24 24 24 0 24 0 0 0 0 0

Tehnician în
construcții și
lucrări publice

10 10 10 0 10 0 0 0 0 0

TOTAL
CENTRU DE

EXAMEN
34 34 34 0 34 0 0 0 0 0

RESURSE    MATERIALE

Informații privind spațiile școlare

Nr.crt. Tipul de spatiu Numar
spații

Suprafata
(mp)
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1 Sali de clasa 14 598,50
2 Cabinete 5 258,00
3 Laboratoare 2 122,50
4 Sala/si teren de educatie fizica si sport 1/4 51,60/6190
5 Ateliere 2 96,50
Total 28 7317,10

Informatii privind spatiile auxiliare

Nr.crt. Tipul de spatiu Numar
spatii

Suprafata
(mp)

1 Biblioteca/centru de documentare si informare 1/1 32,50/51,60
2 Spatii pentru lapte si corn 4 42,00
3 Spatii depozitare materiale didactice 3 21,20
4 Grupuri sanitare 2 103,50
5 Toalete 3 27,00
6 Magazii 6 307,00
7 Centrale 3 31,50
8 Holuri 5 376,80
Total 28 993,10

Informatii privind spatiile administrative

Nr.crt. Tipul de spatiu Numar
spatii

Suprafata
(mp)

1 Spatiu destinat echipei manageriale 1 17,00
2 Cancelarie 2 46,80
3 Secretariat 1 11,60
4 Contabilitate 1 10,00
5 Arhiva 1 10,40
Total 6                95,80

SITUAȚIA ÎNCADRĂRII PERSONALULUI DIDACTIC PE NIVELE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT,GRADE DIDACTICE ȘI STATUT

ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017

NUMĂR  TOTAL  CADRE  DIDACTICE  2016 – 2017 = 37, din care :

TITULARI = 28 + 4 detașați de la
alte unități = 32

SUPLINITORI = 5, toți calificați
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NIVEL DE
ÎNVĂȚĂM

ÂNT

GRADE DIDACTICE Pensio
nari

Detaș
ați

I. II. DEF. DEB.

Înv.
preșcol
ar

Total = 4,
din care :

3 1 0 0

Tit.=
4

Supl
.= 0

Tit.
= 3

Supl
.= 0

Tit.
= 1

Supl.
= 0

0 0

Înv.
primar Total = 9,

din care :

8 2 0 0

Tit.=
7

Supl
.= 2

Tit.
= 8

Supli.
= 0

Tit.
= 0

Supli
.= 2

0 0

Înv.
gimnaz
ial
(inclusi
v cei 2
detașați
i)

Total = 13,
din care :

4 4 3 2 0 0

Tit.=
9

Supl
.= 4

Tit.
= 4

Supl.
= 0

Tit.
= 4

Supl.
= 0

Tit.
= 1

Supl
.= 2

Tit.
= 0

Supl
.= 1

0 0

Înv.
liceal Total = 14,

din care :

6 2 5 1 0 0

Tit.
=
10

Supl.
= 4

Tit.
= 6

Supl.
= 0

Tit.
= 2

Supl.
= 0

Tit.
= 2

Supl
.= 3

Tit.
= 0

Supl
.= 1

0 0

Resursele umane au permis realizarea unei încadrări complete cu cadre

didactice titulare, calificate.
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SITUAȚIA ÎNCADRĂRII PERSONALULUI NEDIDACTIC PE POSTURI
ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

TOTAL PERSONAL DIDACTIC POSTURI = 5,75 din care :

NR. POSTURI STATUT POST

Îngrijitor tr.I 2 posturi Normat 2 posturi Ocupat 8
ore/zi/post=2

Liceu

Îngrijitor tr. I
( 0,5 ) + fochist
( 0,5 )

1 post Normat 1 post Ocupat 8
ore/zi/post=1

Școala
Gimnazială
Ruget

Îngrijitor tr. II 0,5 post Normat 0,5 post Ocupat 4
ore/zi/post=0,5

Școala Primară
Seciurile

Îngrijitor tr. II 0,25 post Normat 0,25 post Ocupat 2
ore/zi/post=0,25

Grădinița nr. 1
Roșia

Muncitor tr. III 1 post Normat 1 post Ocupat 8
ore/zi/posst=1

Liceu

Fochist tr. IV 1 post Normat 1 post Ocupat 8
ore/zi/post=1

Liceu

TOTAL PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR POSTURI = 2,88 din care :
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3. STASTISTICA

SITUAȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI, EVOLUȚIE, REZULTATE LA
ÎNVĂȚĂTURĂ
ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Unitatea/structu
ra/nivel
de învățământ

Înscri
și la
încep
ut de
an
școlar

Rămași
la
sfârșit
de an
școlar

Retraș
i/plec
ați în
timpul
anului
școlar

Veniți
în
timpul
anului
școlar

Prom
ovați
la
finele
anului
școlar

Corig
enți
15
iunie

Repet
enți
01
sept.

E
x
m
at
ri
c
ul
aț
i

Procent
anual de
promova
b.

Liceu Prim
.

78 80 2 80 100 %

Gim. 108 107 4 3 105 12 2 98 %
Lic. 210 211 1 2 188 34 22 89 %

Gimnazi
ală
Ruget

Prim
.

46 47 3 4 47 100 %

Gim. 46 44 2 44 2 100 %
Primară
Seciurile

Prim
.

38 39 1 39 100 %

Grădinița nr. 1
Roșia

34 33 1 33 100 %

Grădinița Ruget 18 18 18 100 %

NR. POSTURI STATUT POST

Secretar I, studii S 1 post ( 1 / 1 ) Normat 1 post Ocupat 8 ore/zi Liceu
Administrator financiar
I, studii S

1 post ( 1 / 1 ) Normat 1 post Ocupat 8 ore/zi Liceu

Administrator
patrimoniu deb. studii
S

0,5 post ( 1 / 2 ) Normat 0,5 post Ocupat 4 ore/zi Liceu

Bibiotecar II, studii S 0,25 post ( 1 /
4 )

Normat 0,25
post

Ocupat plata cu ora
2 ore/zi la cumul

Liceu

Bibiotecar deb. studii S 0,13 post ( 1 /
8 )

Normat 0,13
post

Vacant 1 oră/zi Șc. Gimn.
Ruget
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Grădinița
Seciurile

20 20 20 100 %

SITUAȚIA  PROMOVABILITĂȚII ELEVILOR PE CLASE ȘI SEMESTRE
ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Unitatea/structura/
nivel
de
învățământ/clasa

% pocent
promovabilitate

Evaluare națională pe medii
astfel :

Bacalaureat pe
medii astfel :

Sem I. Sem.I
I

Anu
al

1-2 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 6 - 7 7 - 8 8 - 9

Liceu 0-IV 100 100 100
V 100 100 100
VI 100 98 100

VII 96 84 97
VIII 94 94 94 5 3 2 2 3
IX 91 82 100
X 89 93 86
XI 91 94 92
XII 84 77 97 6 2 2
XII S 72 68 77
XIII S 78 81 84
XIV S 79 76 82

Gimnazi
ală
Ruget

0-IV 100 100 100
V 100 100 100
VI 100 100 100
VII 65 85 100
VIII 100 100 100 1 1

Primară
Seciurile

0-IV 100 100 100

Cauzele generatoare ale acestor rezultate au fost / sunt:

 absenţe / chiuluri de la orele de curs;

 dezinteresul faţă de învăţătură, inclusiv la nivelul claselor terminale;
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 golurile în cunoştinţe acumulate pe perioada şcolarizării gimnaziale şi

liceale;

 dezinteresul multor familii, neimplicarea acestora în viaţa şcolii şi a

consilierii tinerilor;

 existenţa unor familii dezorganizate sau plecare la muncă în afara ţării;

 lipsa mijloacelor materiale, a întârzierilor în decontarea transportului

elevilor navetişti, toate fiind motive obiective ce conduc la retragerea de

la cursuri, abandon şcolar sau angajarea pentru întreţinerea familiei;

 atitudinea dezinteresată a unor cadre didactice în parteneriatul

profesor – elev – familie în ceea ce priveşte comunicarea şi consilierea

elevilor, părinţilor;

 creşterea numărului de elevi C.E.S. şi chiar nerespectarea graficelor şi a

programelor remediale pentru aceşti elevi cu ritm lent de învăţare;

deşi există grafice de remediere, meditaţii / sprijin nu toate cadrele didactice
respectă aceste grafice

Procesul de învăţământ s-a desfăşurat în 3 schimburi: 8.20 – 14.20 şi

13.30 – 19.20, 16.30-21.10

LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA DE AMARADIA a funcţionat cu 27 de clase însumând

600 persoane în şcolarizare.

Structura instituţională pe profiluri şi specializări a cuprins:

 Filiera Tehnologică
Profil:

- Tehnic
 Specializare: Tehnician mecatronist – 4 clase
 Specializare: Tehnician in constructii si lucrari publice – 1 clasă

 Specializare: Tehnician mecatronist -1 clasa

 Gimnaziu - 7 clase

 Invatamant primar -10 clase

 Invatamant prescolar -4 grupe

Total :
27clase
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4. Analiza SWOT (activitatea elevilor şi a cadrelor didactice):
A1. Elevi - Puncte tari
o De Programul naţional “Bani de liceu” beneficiază 34 de elevi.

o Implicarea elevilor în pregătirea şi desfăşurarea MISS Boboc (noiembrie

2016) si MISS Craciunita (Decembrie 2016) coordonat de profesorii

diriginţi.

o Participarea unui grup de elevi la depunerea de coroane cu ocazia Zilei

Naţionale a României pe 1 decembrie 2016.

o Participare a elevilor la excursii tematice, cu ocazia Zilei Naţionale a

României pe 1 decembrie 2016.

o Rezultatele elevilor de la olimpiade şi concursuri 2017.

o Implicarea elevilor în Programul „Şcoala altfel”, octombrie 2016, în

excursii, activităţi de ecologizare.

A2. Elevi - Puncte slabe
 Dezinteresul faţă de învăţătură;

 Întârzieri repetate de la cursuri;

 Violenţa verbală cu accente triviale;

 Violenţa fizică cu precădere în rândul elevelor;

Plan de îmbunătăţire / remediere:
 Realizarea de  analize la clasele cu elevii problemă.

 Clasele vor fi consemnate în Planul managerial pe sem.I, 2017 – 2018.

 Informare şi convocarea  la şcoală a părinţilor acestor elevi.

 Analize ale notării ritmice .

 Convocarea Consiliului profesoral al clasei.

 Consilierea periodică (conform graficului sau după caz) a familiei).

 Sprijin şi program de remediere, consiliere psihopedagogică.

 Transpunerea Planului managerial general, arii curriculare, comisii metodice,

etc.

 Implementarea R.O.F.U.I.P. / R.O.I. 2017
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B1. Analiza SWOT / Activitatea cadrelor didactice
 PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE

- Încadrare completă cu titulari calificaţi; - Învăţarea în TREI schimburi;
- Bună pregătire profesională, pedagogică şi
metodică a cadrelor didactice;

- Volumul mare de documente, acte şi
rapoarte care toate restrâng timpul necesar
ce trebuie alocat procesului de învăţământ.

- Comunicare transparentă, în reţea şi între
compartimentele şcolii;

- Absenţe generate, mai ales în rândul elevilor
navetişti, de starea materială a familiilor lor ;

- Cultură organizaţională centrată pe sarcină
didactică;

- Şcoala nu dispune de un psiholog şcolar
propriu;

- Participarea cadrelor didactice la cursurile
de formare continuă;

- Abandon şcolar generat de plecarea
părinţilor la muncă în străinătate sau
necesitatea angajării pentru întreţinerea
familiei;

- Implicarea şcolii în acţiuni de ecologizare şi
înfrumuseţare.

- Numărul mare al elevilor navetişti;

- cadre didactice care au absolvit studii
postuniversitare,

- Material didactic uzat;
- Programe şi manuale şcolare nemodificate
de cca.7 ani.

- Număr mare de elevi admişi în învăţământul
superior;

- Repetate cazuri de întârzieri la ore şi de aici
nesupravegherea elevilor de către unii
profesori – posibilă cauză generatoare de
situaţii neprevăzute.

- rezultate obţinute de elevi şi profesori la
olimpiade şi concursuri şcolare, , judeţeană,
zonală;

- Manifestarea unui anumit dezinteres din
partea elevilor pentru instrucţia intelectuală şi
profesională a elevilor din clasele terminale;

-profesori sunt autori de curricule în CDL, în
învăţământul profesional şi tehnic;

- Lipsa asigurării şcolii, a învăţământului
obligatoriu cu manuale, cu precădere la
modulele tehnice;

- Procente mari de promovabilitate, - Nu toate familiile sunt implicate în viaţa
şcolii;

- Echipa managerială dezvoltă un parteneriat
activ cu CEAC, cu corpul profesoral, cu
instituţii de cultură, universităţi, licee similare
din ţară,

- În relaţia profesor-elev se manifestă încă
reticenţe în mentalitatea unor cadre didactice,
care nu întrevăd corect în elev un real
partener în educaţie;

- Şcoala asigură securitatea şi siguranţa
personalului şi a elevilor (gardian public);

- Nu toţi profesorii manifestă aceiaşi atitudine
de implicare în activităţile extracurriculare şi
extraşcolare, aplicarea procedurilor;

- CEAC şi echipa managerială sunt implicate
activ în asigurarea calităţii în învăţământ;

- Lipsa unei săli de festivităţi;

- Anual este revizuit PAS, revizuit, planuri de
activitate, de analiză şi planuri de
îmbunătăţire;

Lipsa în decontarea transportului elevilor

- Întreaga activitate este centrată pe munca în
echipă;

Lipsa agenti economici

- Bună dimensionare a deciziei, a procedurilor
de acţiune, intervenţie, revizuire şi
îmbunătăţire;

- Şcoala deţine ateliere pentru instruirea
practică,.
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- Experienţă didactică a echipei manageriale
şi a corpului profesoral în activitatea de
proiectare-învăţare – evaluare - revizuire
(plan de îmbunătăţire);
- Relaţia profesor-elev este centrată pe
sarcina didactică, spre oferirea de servicii
educaţionale;
- Evaluarea, monitorizarea autoevaluării,
tehnicile şi instrumentele de evaluare sunt
mediatizate în rândul elevilor;
- Semestrial şi anual sunt analizate: notarea
ritmică şi frecvenţa, prevenirea şi combaterea
violenţei în şcoală, absenteismul şi abandonul
şcolar, rezultatele elevilor, asigurarea
drepturilor financiare ale corpului profesoral şi
ale elevilor;

 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI
- Şcoala este singurul furnizor pentru IPT din
zonă

- Actuala recesiune economică ce se
răsfrânge negativ asupra stării materiale a
familiilor, a creşterii şomajului, a restrângerii
de activitate a unor agenţi economici;

Scoala a castigat un proiect  ROSSE.care va
permite reabilitarea scolii si dotarea cu
material didactic

- - Sesizarea unei uşoare creşteri a
absenteismului şcolar;
- Abateri ale elevilor de la Regulamentul
Şcolar;

Scoala a castigat un proiect  UN PROIECT
ERASMUS in consortiu cu alte 4 licee din Gorj

- Scăderea populaţiei şcolare;

- Dezinteresul tot mai crescut în rândul
elevilor pentru studiul individual, pregătirea
permanentă, fapt care în 2015-2016 a dus la
scăderea rezultatelor la BAC.,.

- - Absenţa unei reţele locale privind
consilierea în domeniul asigurării calităţii;

- - Creşterea nesupravegherii copiilor în rândul
familiei, plecarea la muncă în străinătate şi
scăderea afectivităţii în sânul familiei;
- Scăderea subfinanţării învăţământului pe
fondul actualei recesiuni economice.
Inexistenţa la nivelul MEN a unor programe
de achiziţii, complementare celor din
perioada 2008-2010.

-Consilierea elevilor-
-Comisia metodică a driginţilor
-Aspecte sesizate – Propuneri ale şefilor de arii curriculare / comisii

 Respectarea graficului de pregătire suplimentară pentru examenul naţional de

Bacalaureat 2017;

 Respectarea R.O.I. şi aplicarea sancţiunilor pentru toţi elevii cu aceeaşi unitate

de măsură;
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 Planificarea de către profesorii diriginţi a unor teme referitoare la ridicarea

nivelului de educaţie al tinerilor, implicarea în activităţi de voluntariat – liber

consimţit, consilierea si alegerea carierei.

 Dialog permanent, interactiv si transparent între diriginţi şi profesorii claselor;

 Detensionarea situaţiilor conflictuale apărute între membrii personalului

didactic, dintre profesor – elev – familie;

 Mai mare implicare a Comisiei de disciplină în verificarea cazurilor specifice ce

conduc la încălcarea R.O.I. Sprijin acordat acelor diriginţi ce se confruntă cu

situaţii de criză în activitatea colectivelor de elevi;

 Aplicarea corectă a RO.I., cu aceeaşi unitate de măsură, indiferent de elev,

clasă sau diriginte;

 Responsabilitate şi intransigenţă manifestate de toţi diriginţii faţă de elevii

problemă. Aplicarea la timp şi nu amânarea măsurilor necesare privind

respectarea R.O.I.., cât şi a codului de conduită;

 Asumarea sinceră şi nedisimulată a votului Consiliului profesoral, individual şi

colectiv, începând de la consiliul profesoral al clasei până la cel general;

 Mai multă implicare pe holuri şi în pauze a profesorului de serviciu;

 Mai multe prezenţe ale profesorilor diriginţi în sala de clasă pe care o îndrumă.

Alte activităţi şi concluzii

 Evaluarea personalului didactic, acţiune derulată prin autoevaluare, evaluare

colegială la nivel de arie şi finală prin consiliul de administraţie (septembrie

2016);

 De semnalat implicarea Comisiei de burse şi a responsabililor / membrilor în

analizarea dosarelor elevilor;

 Organizarea Lectoratului cu părinţii pe şcoală, octombrie 2016. Alegeri pentru

Consiliul Director;

 Prelegeri ale poliţiştilor de Proximitate legate de problema drogurilor, a traficului

de persoane, a pericolelor pe internet, etc.

 Rezultatele obţinute pe discipline la olimpiade şi concursurii :

 Săptămâna „Şcoala altfel” – desfăşurată conform programului de activităţi cu

monitorizare realizată de directiune
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 Implicarea diriginţilor de la clasele a XII-a (mai 2017) în pregătirea sfarsitului de

an scolar

 Inspecţiile pentru gradul I ,II si def.

 2016, Excursie de ecologizare, prof.DINEI PETRE –program ROREC

B2.  Puncte slabe:
 Comunicare greoaie între ariile curriculare, între unii diriginţi şi profesorii clasei;

 Lipsa unui echilibru şi a unei tratări nediferenţiate, nediscriminatorii în aplicarea

sancţiunilor

 Comunicarea interpersonală rămâne încărcată de patimă, de prejudecăţi, de

indiferenţă faţă de problemele celuilalt;

 Nu toţi profesorii informează în timp util direcţiunea şcolii, lăsând ca rezolvarea

să se facă de la sine;

 Întârzieri în raportarea sau completarea absenţelor din catalog;

 Raportări greşite si intarziate la compartimentul secretariat si contabilitate ,

 Dese întârzieri la ore;

 Continuă manifestarea unei atitudini neadecvate din comunicarea profesor –

elev; continuă discutarea la ore a unor probleme personale, de familie sau se

discută despre alţi profesori;

 Orice activitate extraşcolară, excursie, vizite tematice trebuie aduse la

cunoştinţă conducerii şcolii

 Dese învoiri ale cadrelor didactice pentru rezolvarea unor probleme

personale.(88 cereri invoire)

 Continuă manifestarea unor discuţii neprincipiale între colegi, invective şi jigniri.

 Absenţe ale unor cadre didactice de la şedinţele consiliilor profesorale.

 Nu toţi profesorii la lucrările scrise stabilesc baremul de notare, neacordând

explicaţiile necesare. Atenţie! Nota de la lucrarea scrisă poate fi contestată de

elev / părinte..

 Continuă cazurile în care unele profesoare discută la ore cu elevii despre alţi

profesori / profesoare..
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Examene 2016-2017

Evaluarea Națională clasa a VIII-a
Note 1,00-

1,99
2,00
-
2,99

3,00
-
3,99

4,00
-
4,99

5,00
-
5,99

6,00
-
6,99

7,00
-
7,99

8,00
-
8,99

9,00
-
9,99

1
0

Elevi
peste
5,00

Promo-
vabilita
-te

Nr. Elevi 1 4 5 2 4 4 6 12 5 - 31 72,09%
Ruget/Ros
ia

1/0 2/2 0/5 0/2 3/1 0/4 2/4 6/6 3/2 - 14/1
7

82,3%/
65,3%

Sex F 0/0 1/0 0/1 0/0 1/1 0/1 1/1 3/4 3/2 - 8/8
Sex M 1/0 1/2 0/4 0/2 2/0 0/3 1/3 3/2 0/0 - 6/8

La Matematică s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

Note 1,00-
1,99

2,00-
2,99

3,00-
3,99

4,00-
4,99

5,00-
5,99

6,00-
6,99

7,00-
7,99

8,00-
8,99

9,00-
9,99

10 Elevi
peste
5,00

Promo-
vabilita-
te

Nr. Elevi 3 4 6 8 4 7 5 4 1 - 21 48,83%
Ruget/Rosia 1/2 2/2 2/4 2/6 1/3 3/4 2/3 2/2 1/0 - 9/12 52,9%/

46,1%
Sex F 0/0 0/1 1/0 0/2 1/1 3/2 1/3 1/1 0/0 - 6/7
Sex M 1/2 2/1 1/4 2/4 0/2 0/2 1/0 1/1 1/0 - 3/5

În ceea ce privește media generală, 27 de elevi au obținut media peste 5,00,
promovabilitatea fiind de 62,79%.
Note 1,00-

1,99
2,00-
2,99

3,00-
3,99

4,00-
4,99

5,00-
5,99

6,00-
6,99

7,00-
7,99

8,00-
8,99

9,00-
9,99

10 Elevi
peste
5,00

Promo-
vabilita-
te

Nr. Elevi 1 5 5 5 5 5 11 4 2 - 27 62,79%
Ruget/Rosia 0/1 3/2 0/5 3/2 2/3 0/5 5/6 3/1 1/1 - 11/16 64,7%/

61,53%
Sex F 0/0 1/0 0/1 1/1 1/0 0/2 4/5 2/0 0/1 - 7/8
Sex M 0/1 2/2 0/4 2/1 1/3 0/3 1/1 1/1 1/0 - 4/8

Față de rezultatele obținute la simulare din lun a februarie 2016 se constată
o îmbunătățire a acestora ca urmare a pregătirii suplimentare efectuată de cadrele
didactice în unitatea de învățământ.
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SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2016 - 2017

În urma analizei rezultatelor obţinute de absolvenţii Liceului Tehnologic   Roșia de Amaradia,

la examenul de Bacalaureat 2017, din sesiunile I şi II am constatat următoarele:

Sesiunea I de bacalaureat :
La examenul de bacalaureat, prima sesiune, au fost înscrişi 44 elevi, dintre care 22 elevi din
promoţia curentă (învăţământ de zi). Statisticile se referă la elevii din promoția curentă (absolvenți
din anul școlar 2016-2017.)
Promovaţi ( medii peste 6 la bac ) : 7 elevi, procent 32%.
Respinşi ( medii sub 6 la bac ) :15 elevi, procent 68,34%.
Neprezentaţi la una sau mai multe probe: 3 elevi.
Procent de promovare: 32% din numărul elevilor prezentați.

Rezultate bacalaureat sesiunea I
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Disciplina Limba şi literatura română (Profil Tehnic, probă obligatorie a

profilului):

La examenul de bacalaureat, prima sesiune, au fost înscrişi la Limba Română 25 elevi.

Promovați: medii peste 5 la examenul de bacalaureat, Limba Română: 15, procent 68% din

numărul elevilor prezenţi.

Nepromovați: medii sub 5 la examenul de bacalaureat, Limba Română: 7, procent 32% din

numărul elevilor prezenţi.

Neprezentaţi: 3 elevi, procent 12% din înscriși.

Procent de promovare: 32% din numărul elevilor prezenţi.

Cea mai mare notă la examenul de bacalaureat, proba de Limba Română, a fost obţinută de

eleva Ciuteanu Elena, clasa  XII B, media 8,70.

Rezultate bacalaureat sesiunea I – LIMBA ROMÂNĂ
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Disciplina Matematică (M2 – profil tehnic, probă obligatorie a profilului):

La examenul de bacalaureat, prima sesiune, au fost înscrişi la Matematică 25 elevi.

Promovați: medii peste 5 la examenul de bacalaureat, Matematică: 15, procent 68% din

numărul elevilor prezenţi.

Nepromovați: medii sub 5 la examenul de bacalaureat, Matematică: 7, procent 32% din

numărul elevilor prezenţi.

Neprezentaţi: 3 elevi, procent 12% din înscriși.

Procent de promovare: 32% din numărul elevilor prezenţi.

Cea mai mare notă la examenul de bacalaureat, proba de Matematică, a fost obţinută de

elevul Gulioiu Dumitru Adrian, clasa  XII B, media 9,20.

Rezultate bacalaureat sesiunea I – MATEMATICĂ
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Disciplina Biologie (Biologie vegetală și animală – profil tehnic, probă la

alegere a profilului):

La examenul de bacalaureat, prima sesiune, au fost înscrişi la Biologie un număr de 15 elevi,

dintre care 14 s-au prezentat.

Promovați: medii peste 5 la examenul de bacalaureat, Biologie: 8, procent 57% din numărul

elevilor prezenţi.

Nepromovați: medii sub 5 la examenul de bacalaureat, Biologie: 6, procent 42% din

numărul elevilor prezenţi.

Neprezentaţi: 1 elevi, procent 6 % din înscriși.

Procent de promovare: 32% din numărul elevilor prezenţi.

Cea mai mare notă la examenul de bacalaureat, proba de Biologie, a fost obţinută de eleva

Neferoiu Alexandra, clasa  XII B, media 9,20.

Rezultate bacalaureat sesiunea I – BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ
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Disciplina Chimie (Chimie anorganică – tipI/II – profil tehnic, probă la

alegere a profilului):

La examenul de bacalaureat, prima sesiune, au fost înscrişi la Chimie un număr de 10 elevi,

dintre care 8 s-au prezentat.

Promovați: medii peste 5 la examenul de bacalaureat, Chimie: 2, procent 25% din numărul

elevilor prezenţi.

Nepromovați: medii sub 5 la examenul de bacalaureat, Chimie: 6, procent 75% din numărul

elevilor prezenţi.

Neprezentaţi: 2 elevi, procent 20 % din înscriși.

Procent de promovare: 25% din numărul elevilor prezenţi.

Cea mai mare notă la examenul de bacalaureat, proba de Chimie, a fost obţinută de elevul

Luță Ion Cătălin, clasa  XII A, media 6,05.

Rezultate bacalaureat sesiunea I – CHIMIE ANORGANICĂ TEH
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În prima sesiune a Bacalaureatului 2017, nici un elev din promoția curentă nu a optat pentru

susținerea probei E.d) (probă la alegere, specifică profilului) la disciplina Fizică. Un elev dintr -

o sesiune anterioară a solicitat recunoașterea unei note obținute într-o sesiune anterioară,

promovând astfel examenul de bacalaureat la Fizică cu nota 6,10.

Sesiunea a II-a de bacalaureat :
La examenul de bacalaureat, sesiunea a II-a, au fost înscrişi 22 elevi, dintre care 12 elevi din
promoţia curentă (învăţământ de zi). Statisticile se referă la elevii din promoția curentă (absolvenți
din anul școlar 2016-2017.)
Promovaţi ( medii peste 6 la bac ) : 5 elevi, procent 50%.
Respinşi ( medii sub 6 la bac ) : 5 elevi, procent 50 %.
Neprezentaţi la una sau mai multe probe: 2 elevi.
Procent de promovare: 50 % din numărul elevilor prezentați.

CONCLUZII :

Rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat, prima sesiune, au situat liceul în media

liceelor tehnologice din judeţul Gorj.

Procentul de promovabilitate pe şcoală a fost de 32%, sesiunea I, din numărul elevilor

prezenți (28% din numărul elevilor înscriși), de 54 % sesiunile  I şi II din numărul elevilor

prezenți (48% din numărul elevilor înscriși) , iar pe clase sesiunile I şi II :

Rezultate obținute la Bacalaureat – Sesiunea a II-a
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XII A : 33% din numărul elevilor prezenți (22% din numărul elevilor înscrişi)

XII B : 53% din numărul elevilor prezenți (45% din numărul elevilor înscrişi)

Rezultate finale Bacalaureat 2017
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La Limba şi Literatura Română, procentul de promovabilitate pe şcoală a fost de 68%

sesiunea I din numărul elevilor prezenţi, de 68% sesiunile I şi II din numărul elevilor prezenţi

(toate notele obținute în sesiunea a II-a sunt recunoscute).

La Matematică, procentul de promovabilitate pe şcoală a fost de 68 % sesiunea I din

numărul elevilor prezenţi, de 68 % sesiunile I şi II din numărul elevilor prezenţi (toate notele

obținute în sesiunea a II-a sunt recunoscute).
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La Biologie, procentul de promovabilitate pe şcoală a fost de 57 % sesiunea I din numărul

elevilor prezenţi, de 73 % sesiunile I şi II din numărul elevilor prezenţi.

La Chimie, procentul de promovabilitate pe şcoală a fost de 25 % sesiunea I din numărul

elevilor prezenţi, de 37,50 % sesiunile I şi II din numărul elevilor prezenţi.

Dacă se iau în considerare toți candidații înscriși, promoție curentă și promoții anterioare,

au promovat un număr total de 15 elevi din 41 prezenți la toate probele, în ambele sesiuni,

adică un procent de 36,58%.

PUNCTE SLABE

Absenteismul de la orele de curs şi de la cele de pregătire suplimentară al elevilor din unele

clase de liceu a determinat rezultate slabe la examenul de bacalaureat. Lipsa interesului pentru

pregătirea continuă a elevilor a dus la imposibilitatea acumulării constante a cunoştinţelor şi la

existenţa unor lacune în pregătire.

Superficialitatea în pregătirea elevilor reprezintă o altă cauză a rezultatelor slabe de la

probele din cadrul examenului de bacalaureat.

Volumul mic de cunoştinţe pe care le posedă elevii când se înscriu în clasa a IX-a, ceea ce

de multe ori determină imposibilitatea de a asimila cunoştinţele noi. (În ultimii cinci ani se

observă un trend descendent al mediilor de admitere ale elevilor care se înscriu în clasa a IX-a,

în special la matematică.)

Se constată un interes scăzut al familiei pentru situaţia şcolară a elevului (prezenţă extrem de

slabă la şedinţele cu părinţii). Programa şcolară este supraîncărcată şi dificil de parcurs.

AMENINŢĂRI

Imposibilitatea financiară a elevilor de a-şi achiziţiona manuale, culegeri, determină greutăţi

în pregătirea examenelor.

Posibilităţile materiale reduse (la nivel familial) fac ca elevii să resimtă lipsurile şi să fie

nevoiţi să se angajeze, ceea ce le reduce timpul de pregătire a examenelor de bacalaureat. În

multe cazuri, apare și disponibilitatea elevilor care împlinesc 18 ani de a se înscrie și a urma

cursurile școlii de șoferi în detrimentul prezenței la cursuri.

Tentaţia negativă dinspre comunitate (tutun, alcool, violenţă etc) determină o mai slabă

pregătire a elevilor.

Nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor determină o slabă implicare a acestora în

viaţa şcolii.
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Deteriorarea situaţiei socio-economice şi familiale reprezintă o constantă a ultimilor ani ce

afectează atitudinea elevilor faţă de şcoală.

Există un procent de elevi rămaşi singuri sau în grija bunicilor sau a rudelor, deoarece

părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate.

RECOMANDĂRI:

Realizarea unor legături mai strânse cu familia pentru asigurarea prezenței elevului la cursuri

și la pregătirea suplimentară.

Susținerea unor sesiuni de simulare a examenelor naționale, în condiții cât mai apropiate

celor reale, pentru reducerea nivelului de anxietate al elevilor în fața examenului.

Încadrarea unui consilier școlar pentru asistarea elevilor lipsiți de motivație în propria

pregătire.

Realizarea unor parteneriate cu instituții / firme de producție pentru a interesa elevii în

procesul de producție și astfel o mai bună implicare în propria pregătire în specialitate.

Premierea cu burse sau premii a elevilor conștiincioși, pentru motivarea suplimentară a

acestora și recompensarea celor care studiază permanent și temeinic.

FORMARE 2016-2017

Înscrieri la grade didactice, susținerea inspecților

DEFINITIVAT :
- CIULICA LOREDANA – ROXANA - matematică
GRADUL II – inspecții curente
- LĂRGEANU DANIEL – LB. FRANCEZĂ
- DINA-GRUIANU MIHAELA – LB. ROMÂNĂ
- GÎLCĂ NATALIA – LB. ENGLEZĂ

GRADUL I
- CERDAC MÎȘU NICOLIȚA – INSPECȚIE SPECIALĂ
- COSCU ELENA LAVINIA – lb. Română – INSPECȚIE CURENTĂ 2
- ILIUȘI ILIE MARIAN – religie ortodoxă – INSPECȚIE CURENTĂ 2
- SICHITIU IRINA – discipline tehnice - INSPECȚIE CURENTĂ 2

Cursuri perfecționare 2016 -2017 :
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POPESCU TAMARA, DULIGA ILEANA, TRANCĂ MARIA și LUȚĂ
MIHAELA
1. Elemente de didactica matematicii si explorarea mediului- 24 ore- 16,17,23/4/2016- Liceul
Tehnologic Baia de Fier
2. Managementul dezvoltarii gandirii la copil- 15 credite- 15,18 mai 2017
3. Psihologia si logopedia in sistemul de invatamant- 15 credite- 15,18 mai 2017

TRANCĂ MARIA
Strategii interactive în context educațional modern Școala Gimnazială Gheorghe Tătărăscu
Integrarea socio-emoțională a copiilor cu CES- Scoala Gimnazială Scoarța
Abordarea didactică a copiilor cu probleme - Scoala Gimnazială Scoarța
Psihologia socială a cadrului didactic - Scoala Gimnazială Scoarța

RAICEA ELENA GABRIELA
Curs postuniversitar ”Matematică” – Universitatea din Craiova

DINEI PETRE, ILIUȘI MARIAN ILIE, VÎLCEANU ALINA ȘI SICHITIU
GEORGIANA

Managementul educațional – Universitatea din Petroșani

TIȚA ILONA, NICULESCU ȘTEFAN, LĂRGEANU DANIEL
Evaluarea și asigurarea internă  a calității în unitățile de  învățământ preuniversitar,21 de
credite ,Asociația ”ROMFRA”,Alexandria,06.05.2017 – 20.05.2017

TIȚA ILONA
Managementul și dinamica unităților școlare – Universitatea Constantin Brâncuși , 20 de
credite , iunie 2017
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RAPOARTELE ŞEFILOR DE ARII CURRICULARE:
Şefii de arii curriculare consemnează în raportul lor semestrial, an şcolar 2016-2017,
următoarele:

RAPORT DE ACTIVITATE

COMISIA DE EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII

Anul școlar 2016- 2017

La  începutul anului şcolar 2016-2017, echipa managerială a Liceului Tehnologic Roșia
de Amaradia a numit, în urma propunerilor înaintate și votate în cadrul Consiliului Profesoral al
unității, o Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  şi a creat un cadru formal în care să se
desfăşoare acţiunile de autoevaluare.

Componența CEAC în anul școlar  2016-2017 este:
 responsabil - prof. Raicea Gabriela,
 secretar - prof. Sichitiu Georgiana,
 membri: prof. Cosacu Dorinel,
 reprezentant sindicat, prof. Duliga Ileana,
 reprezentant Consiliu Local, dl. Morariu Marius,
 reprezentantul elevilor – Neferoiu Alexandra,
 reprezentant părinţi – Pițoacă Adrian.

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar  2016 –2017:
- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operationale elaborate,

întocmeşte planul de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de
monitorizare internă, păstrează legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra
sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnește bilunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării
observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbate calificativele obţinute, identifică punctele tari
şi punctele slabe, propune şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe
diverse domenii de interes.

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  din Liceul Tehnologic Roșia
de Amaradia şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2016- 2017 pe baza documentelor
proiective ale echipei manageriale având ca obiective  strategice:
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 Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului
personal al Liceului Tehnologic Roșia de Amaradia (cadre didactice, cadre didactice
auxiliare, personal nedidactic), al elevilor si al părintilor

 Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele si interesele elevilor
 Eficientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia  într-un proces

activ- participativ prin   încurajarea implicării elevilor in  propria lor formare;
 Monitorizarea si autoevaluarea calitătii procesului educativ prin urmărirea

realizării standardelor
 Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi şi în forme si nivele

superioare de învăţământ în concordanţă cu opțiunile si performanțele proprii. Dezvoltarea
sistemului de informare şi consiliere profesională

 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, perfecționarea managementului
instituțional și dezvoltarea culturii parteneriatului.

 Perfecționarea sistemului de formare continuă a personalului didactic din școală
pentru asigurarea calității învățământului gimnazial și liceal în vederea integrării
socioprofesionale a tinerilor.

 Prevenirea și reducerea abandonului școlar. Elaborarea unei strategii de acțiune
pe termen scurt și mediu cu menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea de finalizare a
ciclului de pregătire. Reducerea numarului de elevi care își întrerup studiile sau care
absentează de la activitățile școlii.

În ceea ce priveşte activitatea comisiei,  aceasta s-a desfăşurat conform planului
operațional și planului managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate.

 În luna septembrie  s-a elaborat un plan de acţiune al CEAC prin:
o Stabilirea graficului întâlnirilor de lucru.
o Stabilirea responsabilităților individuale și a termenelor de realizare.
o Stabilirea subcomisiilor de lucru și a modului de lucru pe subcomisii.

 Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 În luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei si s-a elaborat planul managerial al

comisiei.
 În cadrul întâlnirilor cu părinții din lunile octombrie  2016 și iunie 2017, s-a aplicat şi

valorificat un chestionar de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în
legătură cu serviciile oferite de şcoală.

 Începând cu luna noiembrie 2016 s-a realizat elaborarea  de proceduri operaționale
pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi
externe şi asigurând cadrul calităţii, care au completat procedurile deja implementate.
Pe parcurs ce aceste proceduri au fost elaborate s-a realizat informarea personalului
angajat al şcolii, a elevilor şi părinţilor cu privire la documentele şcolare şi procedurile
ce se aplică în şcoală. Au fost realizate un număr de 17 proceduri noi (și au fost
revizuite și re-aprobate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație al unității, în
vederea implementării o parte din procedurile deja elaborate)

 Pentru  îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora, CEAC
a pus la dispoziția celor interesați conținutul portofoliului comisiei metodice ,
conținutul portofoliului cadrului didactic, conținutul portofoliului elevului, harta
documentelor (fluxul documentelor în cadrul comisiei metodice sau de
specialitate). A fost realizată centralizarea exemplelor de bună practică oferite de
reprezentanţii catedrelor şi iniţierea unui manual de bune practici aflat în lucru;
documentele comisiilor (inclusiv CEAC) au fost depuse la comisii și în Centrul de
Documentare și Informare din cadrul liceului, fiind disponibile pentru consultare în
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orice moment. După realizarea bibliotecii școlare în aceeași locație, dosarele comisiilor
au fost preluate de responsabilii comisiilor respective sau de director.

 Conform procedurilor privind asigurarea calității în unitățile de învățământ
preuniversitar, în luna octombrie 2016 a fost finalizat și aprobat în CEAC respectiv în
cadrul Consiliului de Administrație al unității Raportul Anual de Evaluare Internă
(RAEI) pentru anul școlar 2015-2016, document fundamental în activitatea comisiei.
Menționez că acest raport se completează online, sub acreditare ARACIP, pe platforma
dedicată https://calitate.aracip.eu. RAEI și toate documentele comisiei (componență,
responsabilități în cadrul comisiei, planuri operaționale, strategii, rapoarte, etc.) au fost
făcute publice prin afișarea la avizierul comisiei din unitate și pe site-ul liceului,
http://gsiamaradia.ucoz.com

 În lunile februarie-martie 2017 membrii CEAC au elaborat si aplicat o serie de
chestionare care au vizat:

- gradul de satisfacere a elevilor în legătură cu serviciile oferite de liceul
nostru;

- analiza inter-relaţionării resurselor umane;
- analiza managementul comunicării la lecţie;
- analiza utilizării metodelor de evaluare;
- analiza utilizării resurselor la lecţie;
- analiza activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
- evaluarea/autoevaluarea lecției - pentru profesor si pentru elev.

Rezultatele acestor chestionare au fost analizate in CEAC, transmise conducerii
liceului, prezentate cadrelor didactice. Pe baza acestor analize urmează să se realizeze
un plan de îmbunătățire a activității în anul școlar viitor.

 Comisia pentru Prevenirea Violenței, prin responsabilul său, dna prof. Ciulică
Loredana, a solicitat și primit sprijin pentru realizarea și aplicarea unui chestionar
adresat elevilor, privind siguranța la școală și combaterea actelor de violență.

 Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de
legislaţia în vigoare;

 Verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în planul de
îmbunătăţire;

 Pentru eficientizarea procesului de învățare si transformarea acestuia  într-un proces
activ-participativ prin   încurajarea implicării elevilor in propria lor formare au fost
realizate, în perioada octombrie  2016 – iunie 2017,  CDȘ-urile pentru anul școlar
2017-2018, aplicând procedura specifică elaborată de membrii CEAC împreună cu
Comisia de curriculum. Acest lucru poate fi considerat un punct tare în activitatea
noastră, diversificând și modernizând strategiile educaționale, ținând cont de nevoile
elevilor.

 Pe parcursul ambelor semestre s-au realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a
cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de
performanţă şi remediere. Acestea s-au desfășurat în cadrul catedrelor.

 Desfăşurarea de întâlniri  de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe
elev şi a orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea
exemplelor de bună practică.

 Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor
de progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul
şcolar la nivelul liceului.

 Nu a fost inițiată solicitarea de declanșare a procesului de Autorizare Provizorie a unei
noi specializări (Școală Profesională), măsură cuprinsă în Planul de Acțiune al CEAC
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pentru anul școlar 2016-2017, din cauza depășirii termenului limită pentru această
acțiune; ulterior, ISJ Gorj a aprobat în planul de școlarizare al unității înființarea unei
clase a IX-a Școală Profesională, profil Mecanic, pe care însă a anulat -o câteva luni
mai târziu. În ciuda intervențiilor conducerii unității și a unor membri ai corpului
profesoral, nu a fost reînființată această clasă de școală profesională.

 La data realizării raportului se afla în curs de realizare actualizarea Planului de Acțiune
al Școlii (PAS) pentru 2017-2022, activitate programată inițial a se încheia în
decembrie 2016. În urma includerii școlii în Proiectul de Dezvoltare ROSE, a fost
necesară reeditarea PAS pentru a include anumite ținte și obiective specifice proiectului,
astfel încât această etapă a Strategiei CEAC pentru anul 2016-2017 a fost amânată până
în august 2017.

Analiza SWOT a activității CEAC pentru anul școlar 2016-2017

Puncte tari (Strengths) Puncte slabe (Weaknesses)
- cunoașterea de către membrii comisiei a
responsabilităților ce le revin în cadrul
acesteia și îndeplinirea acestora
- realizarea în timp util a documentației
specifice
- participarea curentă a membrilor comisiei la
ședințele acesteia, cu contribuții importante la
activitatea CEAC
- existența unui sprijin din partea conducerii
unității pentru dezvoltarea unui sistem al
calității instituției
- aplicarea curentă de chestionare pe
eșantioane reprezentative de elevi privind
activitățile școlii și măsuri de îmbunătățire a
acesteia
- comunicarea constantă între CEAC și
conducerea unității pentru luarea celor mai
bune măsuri pentru dezvoltarea școlii

- unii membri ai CEAC nu au participat nici
măcar o singură dată la ședințele acesteia (dl.
Pițoacă Adrian, reprezentant al părinților)
- reprezentantul CȘE este un elev din clasa a
XII-a, care părăsește liceul anul viitor; este
necesar ca reprezentatul CȘE să fie un elev
dintr-o clasă mai mică, pentru a se implica
mai mult în activitatea comisiei
- din cauza numărului mic de cadre didactice
în școală și a implicării acestora în foarte
multe comisii în același timp, lipsește timpul
necesar pentru rezolvarea metodică, gândită,
a unor probleme ce apar, fiind uneori luate
măsuri urgente care ar putea fi îmbunătățite,
dacă ar exista timp de pregătire a lor
- unele cadre didactice nu se implică, din
diverse motive, în realizarea atribuțiilor ce le
revin în comisiile din care fac parte, astfel
încât nici CEAC nu poate realiza unele etape
prevăzute în strategia proprie

Oportunități (Opportunities) Amenințări (Threats)
- există o disponibilitate crescută a cadrelor
didactice tinere de a se implica în CEAC sau
alte comisii din cadrul unității
- existența și activitatea CEAC au devenit
mult mai vizibile în urma realizării
panotajului de pe holul principal – parter,
elevi din cadrul CȘE solicitând sprijinul sau
opinia membrilor CEAC pentru clarificarea
sau rezolvarea unor probleme întâmpinate,
sau participând voluntar la completarea
chestionarelor
- dotarea tehnică din laboratorul de fizică a

- se poate ajunge la un anumită rigiditate în
îndeplinirea sarcinilor din cadrul CEAC sau
al altor comisii metodice, în special prin
schimbarea periodică a membrilor, astfel
încât anual un membru nou să fie nevoit să
parcurgă etape de familiarizare cu atribuțiile
CEAC și (deseori) să recurgă la mijloace
dezvoltate de alte unități, găsite pe internet,
fără a folosi foarte mult propriile abilități.
- comisia CEAC este ocolită, de obicei, de
cadrele didactice, pentru că implică
responsabilități crescute față de alte comisii;
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fost mereu la dispoziția comisiei, pentru
redactarea documentației specifice, accesarea
internetului în scopul publicării unor anunțuri
sau alte informații oficiale

când le este solicitat ajutorul, unele cadre
justifică refuzul prin necunoaștere dar nici nu
dau dovadă de interes pentru a o mai mare
implicare.

Comisia s-a întâlnit de trei ori pe parcursul primului semestru și se două ori pe
parcursul semestrului II, în mod formal (cu completarea unui proces verbal de ședință în
Registrul PV CEAC) și de câte ori a fost posibil în mod informal, pentru discutarea unor
aspecte legate de activitatea comisiei sau orice alte probleme privind procesul instructiv-
educativ.

Este în continuare necesară o mai bună coordonare în cadrul comisiilor pentru
realizarea activităților – în ce privește planificarea ședințelor, orelor deschise, inter-
asistențelor, pentru ca majoritatea membrilor comisiilor să poată participa la acestea.

Consider că în mare măsură membrii CEAC au dat dovadă de interes și s-au
implicat activ în desfășurarea activităților prevăzute în planul operațional al comisiei, în
funcție de abilitățile proprii și timpul avut la dispoziție în anul școlar  2016 -2017 și sper la
o bună colaborare cu conducerea instituției, personalul didactic, didactic auxiliar și
nedidactic și în viitor.

Acest raport a fost prezentat și avizat în cadrul ședinței CEAC din data de 27 iunie
2017, pentru a fi ulterior prezentat în ședința CP și respectiv CA al unității.

Raport  elaborat de responsabil CEAC, prof. Raicea Gabriela

Liceul Tehnologic Rosia de Amaradia Nr.  353 /16.06.2017
Jud.Gorj                                                                                                      Director:prof.Tita Ilona

Aria curriculară:Limbă și comunicare

RAPORT

privind activitatea Comisiei metodice a ariei curriculare
Limbă şi comunicare

anul şcolar 2016-2017

În  urma analizei activităţii Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare,
desfășurată în data de 16.06.2017 , la care au participat toţi membrii acesteia, s-au constatat
următoarele aspecte:

1. Activităţile s-au desfășurat conformPlanului managerial al Comisiei metodice
a arieicurriculare Limbă și comunicare, pentru anul școlar 2016-2017,concretizat în Programul
de activităţi al Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare pentru anul școlar
2016-2017, Semestrul II;

2. Activităţile propuse la inceputul semestrului II au fost realizate conform
calendarului;

3. Rezultatele Simularii la Evaluarea Nationala ,la clasa a VIII-a la Liceul
Tehnologic Rosia de Amaradia rata de promovabilitate a fost de 40%,iar la Scoala Gimnaziala
Rugetu de 66%
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La Simularea de la clasa a XI-a promovabilitatea a fost de 11%,iar la clasa a XII-a de
38%.
Atenția s-a îndreptat asupra elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a în vederea pregătirii
continue pentru Evaluare Nationala si Examenul de bacalaureat.

4. Organizarea unor activități cuprinse în Planul managerial al comisiei.

Activitățile curriculare și extracurriculare susținte în Semestrul II, anul școlar 2016-
2017, au fost următoarele:

REFERATE:

- prof. Largeanu Daniel– „Francofonia in lume”,MARTIE;
- prof. Vilceanu Alina – „Metode moderne de invatare specifice limbilor straine,
APRILIE
- prof. Cosacu Lavinia– „Metode moderne de evaluare la Limba romana”, MAI.

ACTIVITĂȚI:
1.Valentine^s day-Activitati cultural –artistice=Prof.Vilceanu Alina,Prof.Gilca Natalia
2.Sarbatorirea Zilei Francofoniei=Prof.Largeanu Daniel,Prof Cosacu Lavinia
3.Ziua Mamei-Toate cadrele didactice
4.Dezbateri Simulare EN si Bacalaureat-Prof.Ciocan Crina,Prof.Cosacu Lavinia ,Prof.Dina
Gruianu Mihaela
5.Easter- Activitati Cultural –artistice-Prof.Vilceanu Alina,Prof.Gilca Natalia
6.Lectie deschisa la Limba engleza- Gilca Natalia

ANALIZA ACTIVITĂȚII:
PUNCTE TARI

- relația profesor-elev a fost
principală;

- cadre didactice calificate;

- parcurgerea materiei la fiecare
disciplină, conform planificărilor prin
valorificarea conținuturilor programei;

- munca suplimentară și gratuită a
unor cadre didactice pentru elevii din
clasele terminale în vederea susținerii
evaluarii nationale si examenului de

PUNCTE SLABE

- lipsa utilizării cabinetului TIC în
activitatea de predare;
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bacalaureat;

- ținuta profesională a cadrelor
didactice tinere.

AMENINȚĂRI

- numărul redus de ore, cauzat de
scăderea numărului de elevi;

- atenția tot mai mare a elevilor
îndreptată spre calculator, internet;

- rezultate  slabe ale unor elevi la
sfarsitul semestrului;

- absenteismul unor elevi;

OPORTUNITĂȚI

- o bună motivaţie din partea unor
elevi capabili  de  performanţă;

- colaborarea cu alte școli;

- utilizarea cabinetului TIC;

- motivația unor elevi pentru
competiție.

Drept care s-a întocmit prezentul raport de activitate.

Întocmit,
Responsabil comisie metodică,

prof. Ciocan Crina Teodora

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI  OM SI SOCIETATE

Nr.323/14.06 2017

Semestrul II – anul şcolar 2016 -2017

1.Scurtă prezentare descriptivă a activităţii
Comisia metodică ”Om şi societate” a organizat şi desfăşurat activităţi variate cu

scopul de a raspunde nevoilor şcolii si ale colectivului de elevi.
În semestrul II al anului şcolar 2016 -2017 activitaţile şcolare şi extraşcolare au avut ca

obiectiv de referinţă formarea unei personalităţi optime la elevi prin accentuarea creativităţii
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şi prin acordarea libertăţii de exprimare şi gândire. În general activitaţile s-au realizat
atingându-se obiectivele stabilite.

2. II. Lista activităţilor desfăşurate în semestrul II conform  cu planul de activitate propus

Nr.
crt.

crt
C

rt

Denumirea activităţii Responsabil Perioada Grup ţintă

1 Prezentarea  raportului Comisiei pe primul
semestru

Cosacu  Carmen Februarie Toate cadrele
comisiei

2 ECOPROVOCAREA –proiect national –
plantare de puieti  clasa XI
Competitii  sportive-fotbal , atletism-faza
județeană

Dinei Petre
Cosacu  Carmen
Gilca Cristian

Morariu
Olimpia

Martie Toate cadrele
comisiei

3 Activitate in cadrul asociatiei EURO-HOUSE
Rosia de Amaradia –Gala premiilor
EUROEDUCATION 2017

Iliusi  Marian
Cosacu Dorinel

Aprilie Elevii si
cadrele
diactice

4 9 MAI Ziua Europei -Activitate de
aniversare si cu semnificatii  multiple ZIUA
independentei  ROMANIEI Ziua Victoriei
natiunilor

Cosacu Carmen
Cosacu Dorinel

Mai Elevi si cadre
didactice din
şcoala

5 Omagiul nostru eroilor – Activitate
comemorativă

Cosacu Carmen
Cosacu Dorinel
Dinei Petre
Iliuși Marian

Mai
Elevi si cadre
didactice din
şcoala

6 Lectie demonstrativa Educatie fizica clasa
VII – Alergare de viteză, ștafetă-joc sportiv-
fotbal

Gilca Cristian iunie Elevi si cadre
didactice din
şcoala

7 1 IUNIE ZIUA COPILULUI ACTIVITATI
desfasurate la ROVINARI  SI ARTEGO
TG.JIU LICEU ,TG,CARBUNESTI CASA
DE COPII  TGJIU        parcul central

Cosacu Carmen
Cosacu Dorinel
Dinei Petre
Iliuși Marian

iunie Elevi si cadre
didactice din
şcoala

III Analiza SWOT a activităţii comisiei

PUNCTE TARI
• colaborare eficientă cu toate cadrele didactice în realizarea unor activităţi care au dus

la creşterea prestigiului şcolii;
• promovarea imaginii şcolii prin reuşita activităţilor organizate;
• buna organizare şi desfăşurare a tuturor tipurilor de activităţi evidenţiate;
• susţinerea activ. din planul de activităţi, conform graficului
• Participarea la olimpiada de religie faza judeţeana

PUNCTE SLABE
• realizarea interasistenţelor a fost sporadică;
• slaba prezenţă a elevilor la olimpiadele de geografie şi istoria românilor.
• numarul mic de ore la disciplinele istorie, geografie, socio-umane, religie

AMENINŢĂRI
• Multitudinea ofertelor de activităţi duc la suprasolicitare pentru elevi şi cadre didactice
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OPORTUNITĂŢI
• Realizarea de proiecte educaţionale

ÎNTOCMIT, Responsabilul comisiei,
COSACU CARMEN LILIANA

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

ANUL ŞCOLAR 2016-2017

A. Managementul comisiei metodice
Pe parcursul , anului şcolar 2016/2017 , comisia metodică a învăţătorilor şi - a

propus următoarele obiective:
 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor

calendaristice şi semestriale);
 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; utilizarea de

strategii activ-participative;
 Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
 Organizarea de activităţi extracurriculare;
 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective ,

asigurarea accesului la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de
experienţă;

 Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
 Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte

didactice,portofolii,teste;
 Colaborarea şcoală-familie.

Planificarea si proiectarea unităţilor de învățare s - au făcut ținându-se cont de
precizările făcute in ghidurile metodologice si respectându-se planurile cadru si
programele şcolare.

Schemele orare au fost bine întocmite respectând caracteristicele colectivului de
elevi cu care sa lucrat si reflectând nevoile clasei.

În general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de
învățare in parte făcându-se posibilă o evaluare eficientă la perioade scurte de timp si
stabilirea unui plan remedial daca este cazul.

Planificarea a fost personalizată și reflectă specificul clasei la care se lucrează
ținându-se cont de caracteristicile psihice ale colectivului si de nivelul de cunoştinţe,
priceperi si deprinderi.

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic în conformitate cu ceea ce și-
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au planificat, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină
de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.
Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de
relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific
vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă
de la
sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi inter-relaţionarea acestor
concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca
activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin
angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar să se
regândească demersul didactic astfel încât cadrele didactice sa adopte strategii de
provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea
intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la
formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice. Trebuie
folosită la întreaga capacitate baza de mijloace didactice existente in şcoala.

Analizând activitățile desfăşurate la clasă în cadrul comisiei metodice se
constată următoarele aspecte:
- Pregătire bună și foarte bună din punct de vedere ştiinţific ș i metodic pentru
activitate
-Temele abordate la lecţie sunt în conformitate cu ceea ce este prevăzut în planificarea
calendaristică și în proiectarea unității de învățare - în cele mai multe cazuri există
corelaţie între tema lecţiei, obiective, sarcini de învățare si strategii didactice folosite

În majoritatea cazurilor sarcinile de învățare sunt diverse permiţând elevilor sa
aplice in contexte cat mai variate ceea ce elevii au învățat - Sunt integraţi in activitate
toți elevii din clasă.
- Se îmbină activitatea directă cu cea independentă manifestându-se preocupare pentru
exersarea depinderilor de munca independentă .
-Preocupare pentru realizarea feed - back-ului si autoreglarea activității in funcţie de
informaţiile primite
-Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului , insistându-se pe activitatea
in echipa si exersarea depinderilor de comunicare in situaţii diverse
-Pe tot parcursul activității se folosesc instrumente diferite de evaluare:
observarea comportamentului elevilor, evaluarea prin fișe de muncă independentă,
evaluarea orală, evaluare scrisă la tablă, analiza produselor activității elevilor,
portofoliul etc.
-Se integrează in lecţie material didactic confecţionat dar si material didactic din
şcoală
-Unii colegi, in lecţiile desfăşurate la clasă, au aplicat tehnici de implicare
individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au
condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia
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dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de
sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a
răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
-Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă
pe trei nivele: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin
cunoştinţele prevăzute de programa şcolară pentru acest moment şi dau dovadă de
receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.
în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat :
□ Programe artistice-serbări şcolare (Crăciun, Ziua eroilor, Sfârsit de an şcolar.
- Participarea elevilor la diferite concursuri şcolare:

*Domnul inv. Cosacu Dorinel a participat cu elevii la Festivalul Regional,,
CÂNTECELE SI DANSURILE AMARADIEI”- MELINESTI, unde eleva Drăgan
Crina a obținut locul III;

* Concursul Extra 1 Iunie- Ziua Copilului Tg- Jiu- Parcul Central;
* EURO MUSIC 2017- Festivalul concurs naţional ,unde grupul de copii,,

Muguraşii Amaradiei ” au obținut menţiune;
* Toate cadrele didactice din învățământul primar au participat cu elevii la

concursul „ AȘII CUNOAŞTERII;
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare .. punea

pedagogică s —a centrat in egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de
bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor
performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive,
activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care
facilitează optimizarea desfăşurării procesului instructiv-educativ după cum urmează
:

- Referat,Jocul didactic,stimulent creativ al copilului”- luna
februarie - Prof. Trucu Liliana;

- Referat „Educarea creativității elevilor in activități de AVAP’ luna martie -
prof.Raducu Cornelia;

- Referat „Folosirea metodelor moderne în predarea la clasa pregătitoare -
luna aprilie - prof.Codreanu Viorica si Cosacu Dorinel;

- Cerc pedagogic Școala. Primară Ruget susţinut de Prof.. Flueruș Irina, cls I
si cls. a II a; Referat „Metode si instrumente de evaluare în ciclul primar”
—luna mai - prof. Sanda Nicolae;

- Raportul de evaluare al comisiei metodice din anul şcolar 2016- 2017.
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a

menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice
şi echipa managerială.

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a
fost eficientă împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică (prezentarea de
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exemple de buna practica,interasistente, activități demonstrative).
A. Eficacitatea educaţională

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat
că materia planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral,
aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au
fost încântaţi de opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar.

S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând
elevilor familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare.

Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o
imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor
şi realizărilor lor. Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis
informarea elevilor în legătură cu progresul realizat.

B. Managementul calităţii
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie

eficientă, este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată
misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-
formare şi curriculum.

In multe cazuri cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în
clasă, s-a creat un climat favorabil învăţării , elevii au fost implicaţi şi
responsabilizaţi de viitorul lor, s-au stimulat elevii pentru a reuşi, s-au desfăşurat
activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de
relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat în unele cazuri modificarea, dezvoltarea
şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor.

Întocmit,

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Flueruș Irina
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RAPORT PRVIND ACTIVITATEA DE FORMARE SI PERFECTIONARE IN ANUL
SCOLAR 2016-2017 Semestrul II

In semestrul II al anului scolar 2016-2017, urmatoarele cadre didactice s-au inscris la grade
didactice :

DEFINITIVAT :
- Ciulică Loredana Roxana (a obținut definitivatul sesiunea aprilie 2017)

- Largeanu Daniel

- Motorga (Gilca)Natalia

GRADUL II
- Largeanu Daniel - inspecție curentă 2

- Motorga (Gîlcă)Natalia- inspecție curentă 2

- Dina Gruianu Mihaela - inspecție curentă 2

-

- Cosacu Elena-Lavinia

- Sichitiu Irina

- Iliusi Marian

- Sichitiu Georgiana

GRADUL I
- Cerdac Mîșu Nicoleta – a obținut gradul I

- Cosacu Elena-Lavinia - inspecție curentă 2

- Sichitiu Irina - inspecție curentă 2

- Iliusi Marian - inspecție curentă 2

- Sichitiu Georgiana - inspecție curentă 1

CURSURI:
POPESCU TAMARA, DULIGA ILEANA, TRANCĂ MARIA și LUȚĂ
MIHAELA
1. Elemente de didactica matematicii si explorarea mediului- 24 ore- 16,17,23/4/2016- Liceul
Tehnologic Baia de Fier
2. Managementul dezvoltarii gandirii la copil- 15 credite- 15,18 mai 2017
3. Psihologia si logopedia in sistemul de invatamant- 15 credite- 15,18 mai 2017
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TRANCĂ MARIA
Strategii interactive în context educațional modern Școala Gimnazială Gheorghe Tătărăscu
Integrarea socio-emoțională a copiilor cu CES- Scoala Gimnazială Scoarța
Abordarea didactică a copiilor cu probleme - Scoala Gimnazială Scoarța
Psihologia socială a cadrului didactic - Scoala Gimnazială Scoarța

RAICEA ELENA GABRIELA
Curs postuniversitar ”Matematică” – Universitatea din Craiova

DINEI PETRE, ILIUȘI MARIAN ILIE, VÎLCEANU ALINA ȘI SICHITIU
GEORGIANA

Managementul educațional – Universitatea din Petroșani

ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE FORMARE SI PERFECTIONARE

PUNCTE TARI
- suportul directiunii scolii in vederea participarii la cursuri de formare / perfectionare in tara si
strainatate
- comparativ cu anul scolar precedent, mai multe cadre didactice au constietizat importanta
formarii profesionale pe tot parcursul vietii - interesul cadrelor didactice fata de stagiile de
formare in strainatate

PUNCTE SLABE
- Alegerea  unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare

personala

OPORTUNITATI
- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare
- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc a Universitatii Petroșani
și Craiova
- oferta stagiilor de formare in strainatate (Proiect Erasmus +)

AMENINTARI
- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare comparativ cu anii anteriori

Responsabil comisie,
Prof. Sichitiu Irina
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RAPORT DE ACTIVITATE

COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Anul școlar   2016- 2017

Comisia pentru Promovarea Imaginii Școlii din cadrul Liceului Tehnologic Roșia de
Amaradia a fost numită prin decizie a directorului la începutul anului școlar 2016-2017 în
următoarea componență:

 responsabil - prof. Raicea Gabriela,
 membru: prof. Lărgeanu Daniel,
 membru: Gîlcă Natalia

Comisia și-a desfășurat activitatea conform strategiei și planului de activitate realizate la
începutul anului școlar, scopul acestora fiind publicarea informațiilor privind activitățile
cadrelor didactice, ale elevilor și ale conducerii unității, pentru asigurarea unei cât mai mari
transparențe în ce privește rezultatele obținute de școală în diverse contexte (educaționale,
extra-curriculare, administrative). Dintre activitățile planificate și realizate pe parcursul anului
școlar, menționez:

- Actualizarea datelor privind diverse activități organizate de școală și rezultatele
acestora, verificarea constantă a site-ului unității, http://gsiamaradia.ucoz.com
pentru asigurarea funcționalității

- publicarea informațiilor legate de desfășurarea Proiectului de Mobilitate
Erasmus+, a examenelor naționale (planificări probe, rezultate), a activităților
extracurriculare organizate de cadrele didactice (Școala Altfel, excursii școlare,
Balul Bobocilor, Let’s Do It, Romania etc)

- Din punct de vedere managerial și administrativ, deciziile conducerii unității,
rapoartele de activitate ale comisiilor permanente, bugetul unității pe anul în
curs, anunțurile privind posturile vacante la nivelul unității (atât didactice cât și
nedidactice) au fost publicate în timp foarte scurt pe website-ul liceului și
distribuite pe pagina noastră de FB, asigurând o maximă vizibilitate.

- Menținerea și moderarea paginii de Facebook a unității,
https://www.facebook.com/LicTehRosiadeAmaradia, care este punctul principal
de legătură cu elevii pe parcursul vacanțelor sau chiar în timpul anului școlar.
Am constatat că majoritatea elevilor care au cont pe rețeaua FB accesează
informațiile oferite de noi prin intermediul paginii liceului și solici tă/oferă date
cu ajutorul acesteia. Am realizat pe parcursul anului, în mai multe etape,
publicarea unor date și fotografii obținute pe parcursul activității membrilor
corpului profesoral, împreună cu elevii școlii, iar reacțiile obținute au fost foarte
bune.

- Realizarea și publicarea broșurii pentru admiterea în învățământul liceal,
conținând oferta de școlarizare a unității. Aceasta a fost distribuită în cadrul
cercurilor metodice care au avut loc în liceu sau în alte unități din județ precum
și de profesori din cadrul școlii care s-au deplasat în școli gimnaziale din zona
noastră pentru a face cunoscută oferta noastră de școlarizare pentru anul școlar
2017-2018



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Inspectoratul Școlar Județean Gorj
Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia

Str. Principală, com. Roșia de Amaradia, Gorj, cod 217380
Tel: 0253/232582 / Fax: 0253/232582

Email: grup_scolar_rosia_de_amaradia@yahoo.com
Website: http://gsiamaradia.ucoz.com

- Monitorizarea aparițiilor în presă ale Liceului Tehnologic Roșia de Amaradia, în
diverse contexte. Pentru asigurarea unei informări pozitive asupra activității
liceului în presă este necesară includerea unei prevederi bugetare pentru anul
școlar următor, în vederea achiziționării de spațiu publicitar la nevoie, sau
pentru publicarea unor articole care să popularizeze bunele rezultate obținute de
elevii liceului.

- În prezent, din păcate, majoritatea articolelor din presă care ne menționează sunt
mai puțin favorabile, având legătură cu probleme juridice sau care țin de plata
unor drepturi bănești. Este necesară îmbunătățirea acestei situații cât mai repede.

- Conducerea unității, cu larga participare a Comitetului de Părinți ai elevilor din
unitate, a decis adoptarea unei uniforme școlare unice, individualizate cu
însemne ale LT Roșia de Amaradia, aceste uniforme urmând a fi introduse
începând cu anul școlar 2017-2018.

Comisia s-a întâlnit în mod informal de mai multe ori, pe parcursul anului școlar,
pentru a propune activități spre îmbunătățirea strategiei existente sau pentru a discuta cel
mai bun mod în care să se realizeze informarea celor interesați în ce privește activitățile
organizate de școală.

În anul 2016-2017 s-a constatat o ameliorare a colaborării cu alte comisii din cadrul
LT Roșia de Amaradia în ce privește obținerea informațiilor necesare pentru ca acestea să
poată fi făcute publice, însă este loc de îmbunătățire. Membrii comisiei au realizat sarcinile
repartizate și au sugerat măsuri ce pot fi adoptate pentru anul școlar următor.

Raport  elaborat de responsabil Comisie pentru Promovarea Imaginii Școlii,
prof. Raicea Gabriela

RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINARE VIOLENŢEI, A FAPTLOR DE

CORUPTIE SI DISCRIMINARII ÎN MEDIUL ŞCOLAR SI PROMOVAREA
INTERCULTURALITATII

în anul şcolar 2016-2017

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței în mediul școlar și-a desfășurat
activitatea
în baza prevederilor regulamentului și a deciziei de constituire, regulament care
cuprinde norme referitoare la organizarea și funcționarea comisiei mai sus amintite, în
conformitate cu:

- Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Nr. 1409 din 2007, privind
Strategia M.E.C.T. referitoare la reducerea fenomenului violentei în unitatile de
învatamânt prescolar,

- Strategia de prevenire a criminalității la nivelul Municipiului Bucuresti – DGPMB,
Nr.4900/30.08.2011 si ISMB, Nr.147481/01.09.2011,
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar
si
cu Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Tehnologic Roșia de Amaradia.

Comisia este coordonată, din partea Consiliului de Administrație al Liceului
Tehnologic Roșia de Amaradia, de către Director Profesor TIȚA ILONA.
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Membrii Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar sunt:

Responsabil – prof. CIULICĂ LOREDANA-ROXANA
Membri – prof. ANINIȘ MIHAELA

– prof. DINA GRUIANU MIHAELA
– prof.înv. primar CERDAC-MÎȘU NICOLIȚA
– prof.înv. primar BOROACĂ ELENA
– COTIGĂ DUMITRU, reprezentant părinți
– MAREȘI ADRIANA,reprezentant elevi

Membrii Comisiei au derulat permanent, pe parcursul semestrului I al anului  scolar
2016-2017, o activitate de monitorizare a comportamentului scolar al elevilor, precum si
activitati educative de prevenire comportamentelor scolare disruptive, indezirabile si
activitati de informare a parintilor, a profesorilor diriginti si a celorlalte cadre didactice,
cu privire la climatul scolar si la reprezentarile sociale ale elevilor, referitoare la mediul
social al clasei.

În semestrul I al anului şcolar 2016-2017 s-a avut în vedere prevenirea violenţei,
a discriminării prin activităţi educative ce au accentuat civismul democratic:
soluţionarea pacifistă a conflictelor, toleranţa, nondiscriminarea,respectarea drepturilor
omului, valorizarea persoanei.

Activităţile desfăşurate anti violenţă si antidiscriminare au avut ca partener si
actori principali elevii.

Au avut loc întâlniri ale elevilor cu reprezentanţi ai Poliţiei de proximitate, ai
Inspectoratului de Jandarmi, o ocazie cu care sau dezbătut normele de convieţuire
socială între cetăţeni.

Pe tot parcursul semestrului I consilierul şcolar a desfăşurat activităţi concrete cu
elevi în vederea diminuări manifestărilor cu tendinţă de violenţă în relaţiile dintre copii.

Au fost implicaţi elevi în activităţi de voluntariat ce au avut loc în luna decembrie
in săptămâna toleranţei.

Au avut loc instructaje pentru elevi și cadrele didactice în ce priveşte utilizarea
spaţiilor și protecţia muncii (cabinete, laboratoare, sală de sport etc.)

La şedinţele cu părinţii s-au prezentat: ROI, CODUL DE CONDUITĂ AL
ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE.

ACTIVITĂŢI DERULATE:

 “Violenţa arma celor slabi”- dezbatere;
 “Violenţa lasă urme….şi în suflet”- concurs între clase pe tema creării unor

materiale informative;
 ,,NU Violentei , DA Fair-playului’’, concurs de fotbal organizat la nivelul

ciclului
primar gimnazial și liceal de către catedra de educatie fizica si sport

 Concurs: alcătuirea de compuneri de desene și caricaturi: "Nu contează etnia, nici
averea colegilor mei!";

 “Ziua fără violenţă în şcoală”;
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 “Discriminare şi şanse egale la educaţie”;
 Prezentarea referatelor:"Conflictele în clasele de elevi", "Violența în lume",

"Formarea comportamentului moral civic la școlari"

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei:

PUNCTE TARI:

- Creşterea siguranţei şcolare în incinta unităţii noastre prin dotarea cu camere
video;

- Existenţa unei procedure şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor
străine în incinta unităţii;

- Imbunătăţirea capacităţii şcoli de prevenire si combatere a fenomenului violenţei

în şcoala;

- Participarea poliţiştilor la şedinţele cu părinţi, la ore de dirigenţie, si activităţi

extraşcolare;

- Prezenţa lucrătorilor poliţiei rutiere in zona unităţii şcolare intens circulată

dimineaţa.

- Implicarea tuturor membrilor comisiei;

- Implicarea consilierului educativ.

PUNCTE SLABE:

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.

- Ar trebui reactualizate patrulele şcolare;

- Absenţa mediatizări rezultantelor pozitive in mass-media;

- Elevii nu mai acordă importanţă codului de conduită observat prin nepurtarea

ecusoanelor

AMENINŢĂRI:

- Situaţia economico-socială precară;

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.

OPORTUNITĂŢI:

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de

indisciplină: Poliţia de proximitate, Asistenţa social.



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Inspectoratul Școlar Județean Gorj
Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia

Str. Principală, com. Roșia de Amaradia, Gorj, cod 217380
Tel: 0253/232582 / Fax: 0253/232582

Email: grup_scolar_rosia_de_amaradia@yahoo.com
Website: http://gsiamaradia.ucoz.com

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE :

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest

domeniu;

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.;

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog

- Dezvoltarea unui climat favorbil relaţiilor interetnice;

- Ȋndrumarea tinerilor  de a accepta  punctelor de vedere diferite şi elemente din

alte culturi prin activităţi culturale, artistice, sportive.;

- Iniţierea de parteneriate cu Organizaţii ale minorităţilor naţionale reprezentate ȋn

Parlamentul României;

- Promovarea de programe educative ȋn spiritul multiculturalităţii.

CENTRALIZATOR ABATERI DISCIPLINARE SI VIOLENTA

Persoana
care a
primit

sesizarea

Nr. sesizări Numărul de cazuri de violență sesizate
școlii Tipuri de agresiune

Numărul de cazuri în
care

s-a solicitat sprijinul

Scri
se

Verb
ale

Elev
–

elev

Elev
–

cadru
didact

ic

Elev –
perso
nal

auxili
ar

Elev
-

părin
te

Elev –
membru

din
comunit
ate (de
specific
at cine)

Verb
ală

Fizi
că

Psihi
că

Poliți
ei

Medi
cal

Psiholo
gic

Director

Psihopeda
gog școlar

Diriginte

Cadru
didactic

TOTAL 0 0 1 1 1

Realizat: Prof. Ciulica Loredana-Roxana
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Raport anual cu activitatile extracurriculare
desfasurate in anul şcolar 2016-2017

Intreaga activitatea de coordonare a proiectelor si programelor educative, a urmarit, in
principal cresterea prestigiului si  calitatii activitatii scolii noastre prin actiunile  desfasurate cu
elevii si profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul scolar si cu reprezentanti ai
comunitatii locale.
Un element semnificativ, este acela ca prin punerea in practica a proiectului managerial al scolii
pe anul  scolar 2016-2017, s-a reusit realizarea unui echilibru intre activitatile curriculare si
extracurriculare.
Un rol educativ important la indeplinit  mediul scolar si practicile sociale compatibile cu
idealurile unei societati democratice aplicate in scoala. S-a evitat stilul totalitar de organizare,
s-au incetatenit practicile care sa stimuleze initiativele membrilor colectivului, exprimarea
opiniei. S-a urmarit in mod constant ca spatiul scolii, sa constituie un mediu de manifestare a
responsabilitatii, a comportamentului decent si a tolerantei fata de opinii diferite. La inceputul
anului scolar au fost jalonate principalele obiective ale activitatii educative extrascolare si
extracurriculare. Desfasurarea activitatii educative a implicat trei categotrii de demersuri, care
au fost valorificate le maximum in scoala noastra.

- Prima categorie a constituit-o coordonarea si sprijinirea activitatilor desfasurate in
cadrul Consiliului Consultativ al Elevilor

- A doua categorie este reprezentata prin demersurile  special orientate : Orele de
consiliere si orientare scolara, educatie civica,activitati extrascolare și activitațile din
cadrul programului Național ,, ȘCOALA ALTFEL”.

- A treia categorie apeleaza practic la disciplinele scolare din trunchiul comun si la
disciplinele din zona celor la decizia scolii, acestea avand un potential ridicat in ceea ce
priveste educatia pentru valori, precum si strategii adecvate in acest scop.

Detaliind prima categorie de demersuri eucative este important faptul ca pe parcursul
intregului semestru s-a stimulat si valorizat potentialul elevilor prin indrumarea si
sprijinirea acestora in organizarea in cadrul Consiliului Consultativ al Elevilor- alegeri,
comisii de lucru. De fiecare data au fost rezolvate rapid , transparent si eficient
conflictele aparute intre elevi.
Analizand a doua categorie de demersuri educative, este de remarcat  faptul ca pe
parcursul intregului an școlar, temele adoptate in cadrul orelor de consiliere si orientare
scolara au fost conform noilor programe.Toti dirigintii si-au intocmit, inca de la
inceputul anului scolar, planificarea orei de consiliere conform noilor norme.
Cel de al treilea demers  a avut in vedere ca  activitatea  curriculara de la clasa sa nu fie
perturbata de activitatile extracuriculare  si  extrascoare, incercand in acest fel, ca
raportul dintre aceste activitati educative sa fie in favoarea activitatilor de la clasa.

In cadrul fiecarui demers  au fost proiectate activitati reprezentative pentru realizarea
obiectivelor .
OBIECTIVELE  PROPUSE PENTRU ANUL SCOLAR 2016/2017 .
1.   Proiectarea eficienta a activitatii educative;
2. Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si facilitarea relatiilor interpersonale;
3. Imbunatatirea frecventei si diminuarea numarului de elevi cu note scazute la purtare;
4. Educatia pentru sanatate in vederea unui stil de viata echilibrat;
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5. Prevenirea si combaterea violentei in scoala;
6. Educatia pentru securitate personala;
7. Informarea continua  a profesorilor diriginti;
8. Optimizarea relatiei scoala – familie in vederea integrarii elevilor in viata comunitatii;
9. Dezvoltarea relatiilor comunitare ale scolii si atragerea de noi parteneri in derularea
programelor educationale.
Pentru a prezenta cat mai transparent activitatea educativa desfasurata in scoala noastra voi
prezenta o analiza care sa evidentieze  atat realizarile cat si nerealizarile din acest domeniu,
oportunitatile dar si pericolele.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Personal didactic calificat,cu competente

necesare evaluarii si  valorificarii valentelor
educative ale elevilor
- Diversitatea propunerilor facute de cadrele
didactice si elevi pentru constituirea programului de
activitati educative.
- Diversificarea tematicilor orelor de consiliere si
orientare.
- Activitati educative diverse, cu puternic accent
formativ
- Diversificarea modalitatilor de identificare a
nevoilor elevilor si atragerea lor in proiecte de
interes  judetean si  national
- Stabilirea unor criteri unitare pentru acordarea
notei la purtare.
- Monitorizarea elevilor cu absente multe.
- Mediatizarea activitatilor extrascolare si
extracurriculare in comunitate prin mass-media
locala si judeteana

- Aplicarea inconsecventa a masurilor pentru
imbunatatirea frecventei la ore a elevilor .
- Numarul  mic al elevilor care solicita consiliere
individuala si lipsa unei baze de date  cu acestia.
- Lipsa unei comunicari permanente intre diriginti
si parintii elevilor.
- Comunicare slaba intre diriginti si colectivele de
elevi –lucru ce duce la necunoasterea unor conflicte
intre elevi.
- Dezinteres pentru crearea unui mediu ambiental
adecvat in unele  clase
- Utilizarea unui limbaj vulgar, cu accente violente
intre elevi (in spatiul scolar  si in afara scolii).
- Cresterea numarului de elevi care fumeaza in
scoala.
- Inexistenta controalelor  efectuate de catre
diriginti la elevii care locuiesc in camin.
- Abordarea cu neincredere a influentei pozitive  a
activitatilor educative extrascolare asupra
dezvoltarii personalitatii elevului

OPORTUNITATI AMENINTARI
- Cresterea ofertei de cursuri pentru formarea
continua prin CCD
- Cresterea receptivitatii unor parinti in rezolvarea
problemelor de comportament deviant al elevilor.
- Realizarea parteneriatului scoala- parinti prin
Comitetul de parinti pe scoala
- Posibilitatea implicarii elevilor in proiecte si
programe educative la nivel judetean si national si
sustinerea lor de catre parinti
- Implicarea in realitatea europeana prin accesarea
de programe si proiecte de cooperare international.

- Riscul abandonului scolar ca urmare a plecarii
parintilor la munca in strainatate
- Tendinta unor elevi de a intra in grupuri cu grad
ridicat de risc cu consecinte directe in inmultirea
cazurilor de violenta si scaderea interesului pentru
invatatura
- Cresterea numarului de elevi care provin din
familii dezorganizate cu implicatii nefavorabile
asupra evolutiei personalitatii elevilor
- Dezinteres in familie pentru educatia si formarea
propriilor copii.
- Cresterea numarului de parinti care muncesc in
strainatate si au copiii lasati la bunici sau rude
- Retinerea unor elevi de a participa la sedinte de
consiliere individuala.
- Numarul mare de emisiuni si publicatii care
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promoveaza  violenta si care au un impact negativ
asupra elevilor

ACTIVITĂȚI ȘI PARTENERIATE
Nr
crt

Denumirea
activitatii/proiectului

Tema Responsabil

1 Ziua Internationala a Educatiei Educatia- prioritatea ta! Cons. educativ
Dirigintii

2 Seara  de Halloween Bal mascat Dirigintii cls XI

3 Sesiune de comunicari - Ziua
Holocaustului

“A stii si a nu uita pentru a se
repeta”

Cosacu Carmen
Dinei Petre
Iliusi Marian

4 Balul Bobocilor Seara cultural-distractiva Sichitiu Irina
Sichitiu Georgiana

5 Seminar “Prevenirea comportamentelor
antisociale”

Consiliul Elevilor
Cons. Educativ

6 Grafica de afise si desene Frumusețile satului Prof. Inv primar

7 Activitati educative in cadrul
programului  « Saptamana Școala
altfel »

OCT 2016 Dirigintii, profesori

8 Program de colinde Poveste de iarna Cosacu Carmen
Iliuși Marian
Morariu Olimpia
Prof inv primar

9 Activitati dedicate zilei  de 1 Decembrie Ziua Unirii Catedra de istorie
10 Expozitie de carte M. Eminescu 167 de la nasterea poetului Catedra de limba si

literatura romana
11 « Saptamana legumelor donate » Strangerea de fonduri pentru elevi

cu probleme financiare
Tranca Maria

12 Campania “Usi inchise violentei” Violenta in familie Ciulica Loredana
13 Pacea si non -violenta Prezentare power- point Iliusi Marian

Consiliul Elevilor
14 Campania « Brancusi a dat un nume

operelor sale sa nu-i dam uitarii
cuvantul

Expozitie de fotografii cu operele
lui Brancusi

Iliuși Marian

15 Activitati cu prilejul Sarbatorii de
Dragobete

Dragobetele la romani Consiliul Scolar al
Elevilor din LTRA
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16 Activitati cu prilejul Zilei de 8 Martie Program artistic –sustinut de
elevii scolii.

PROF INV.
PRIMAR

17 Ziua Eroilor Manifestare dedicata eroilor
gorjeni care s-au jertfit pentru tara

COSACU
CARMEN
DINEI PETRE
ILIUSI MARIAN

18 Festivalul regional ,,Cântecele
Amaradieiˮ, Melinești, Dolj

muzică populară Cosacu Dorinel

19 CONCURSUL ,, AȘII
CUNOASTERII”

PROFESORII din
INVĂTAMANTUL
PRIMAR

20 Festivalul național -,,Euro Music Dance
Tg-Jiuˮ, ediția a V-a

MUZICA POPULARA DORINEL
COSACU
,,Mugurașii
Amaradieiˮ

21 Concurs national ,, Automobilul intre
da si nu”

Mecanică
Abilitati practice

Niculescu Stefan
Tița Ilona
Sandu Luminita

Nr
crt. Parteneriate Tema Responsabil
1 Parteneriat cu Politia Stop violentei!Stop accidentelor!

Viata are prioritate!
CIULICA

LOREDANA
Dirigintii,
INVATATORII

2 Parteneriat educational cu politia Prevenirea delincventei juvenile si
a comiterii de fapte antisociale

Ciulica Loredana

3 Patreneriat cu Universitatea
“Constantin Brancusi”
si Liga studentilor din UCB Tg-Jiu

Desfasurarea in comun  de
activitati educative

Consilier educ.

4
Patreneriat cu Organizatia Nationala  de
Cercetasi din Romania, Filiala Gorj

Promovarea cercetasiei si
implicarea elevilor in actiuni de
voluntariat

Dinei Petre
Iliusi Marian

5 Proiectul de actiune comunitara SNAC In colaborare cu CSEI Tranca Maria

6 1 iunie ,, ZIUA COPILUI” ARTEGO TAGUL JIU
TERMO ROVINARI
activități recreative organizate de
ISJ Gorj în Parcul Central din
Tg –Jiu

Niculescu Stefan
Iliusi Marian
Tita Ilona
Sandu Luminita
Cosacu Dorinel
Cosacu Carmen

7
Parteneriatul cu Parohia Roșia de
Amaradia

Activitați cu ocazia MARILOR
SĂRBATORI CRESTINE :
NAȘTEREA, BOTEZUL SI
INVIEREA DOMNULUI.

ILIUSI MARIAN
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In  afara acestor activitati,  cuprinse in Planul  de activitati extracurriculare, pe parcursul anului
scolar au mai  fost organizate de catre diriginti conform programului de activitati extrascolare
pe clasa, urmatoarele actiuni educative;  excursii, vizite la muzee si case memoriale , vizionarea
unor spectacole de teatru.

Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al dirigintilor.Au fost organizate sedinte
cu parintii, in cadrul carora, a fost prezentat  Regulamentul de ordine interioara   si rezultatele
scolare ale elevilor. Dirigintii au luat masuri pentru a instiinta parintii elevilor cu situatie de
corigenta si nota scazuta la purtare.
Activitatea Cosiliului Elevilor:
In  anul scolar 2016/2017, Consililul scolar al elevilor s-a intrunit lunar. La aceste sedinte nu
fost prezenti toti sefii claselor sau adjunctii acestora, desi, sedintele au fost anuntate cu o
saptamana inainte .La doua absente nemotivate,conform Regulamentului CE, Presedintele
Consiliului Elevilor, poate solicita dirigintelui inlocuirea sefului  de clasa. Presedintele
Consiliului elevilor de la noi din scoala a fost eleva IORDACHE ADINA de la clasa a XII B
Activitatile extracurriculare din anul scolar 2016-2017 au fost complexe, s-au bazat pe o buna
comunicare, au fost tratate cu seriozitate si au implicat un numar mare  de elevi, cadre didactice
si reprezentanti ai comunitatii locale.

.
DIRECTOR
PROF. TIȚA ILONA                                                                             CONSILIER EDUCATIV

PROF. ILIUȘI ILIE-MARIAN



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Inspectoratul Școlar Județean Gorj
Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia

Str. Principală, com. Roșia de Amaradia, Gorj, cod 217380
Tel: 0253/232582 / Fax: 0253/232582

Email: grup_scolar_rosia_de_amaradia@yahoo.com
Website: http://gsiamaradia.ucoz.com

RAPORT DE AUTOEVALUARE

Secretar
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Subsemnata  DEACONESCU DINEL, salariat la Liceul Tehnologic Ro;ia

de Amaradia în funcţia de secretar şef am desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2015-2016 şi

până în prezent diverse activităţi, încercând pe cât posibil să mă achit de sarcinile care mi-au

revenit conform fişei postului dar şi de sarcinile trasate de conducerea unităţii. Dintre acestea

amintesc:

 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 personal ( pâna la sal. Brut ) si 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 înainte de data planificării pentru ridicarea salariilor de la Trezoreria Tg

Carbunesti.
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 Am întocmit statisticile solicitate de DJS GORJ, ISJ GORJ 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 SIIIR.

 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 GORJ, CCD, unităţile de învăţământ din cadrul

judeţului.

 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 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.

 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.În toată această perioadă  relaţiile faţă de conducerea unităţii au fost de
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subordonare şi respect reciproc, fapt care poate fi confirmat de domnului Director iar

faţă de personalul din unitate atat didactic, didactic auxiliar cât şi nedidactic au fost atât

de colaborare cât  şi de respect reciproc. Cu menţiunea că în ultimul an am obţinut

calificativul „FOARTE BINE” las la latitudinea Dvs, în calitate de membrii ai

Consiliului de Administraţie al unităţii aprecierea activităţii expuse mai sus.

4. Managementul instituţional
A. Dotări
 S-au Schimbat :

 comandat şi schimbat  uşi metalice,

 s-au procurat lanţuri si lame pentru motoferăstraie, ulei,

 reparatii motoferastraie

 zugrăveli interioare / clase;

 înlocuiri ţevi, robineţi pentru instalaţia de încălzire;

 autorizatie instalaţiei de încălzire,

 construire camera centrala SCOALA SECIURI

 înlocuit lămpi, întrerupătoare, , comutatoare, prize – solicitate

de I.T.M. şi I.S.U.,

 servicii de medicina muncii

 verificare hidranţi interiori şi stingătoare

 s-au procurat şi instalat truse de prim ajutor,

au fost reactualizate: fişele posturilor, carnetele de protecţia

BUGETUL PE ANUL 2016-RECTIFICAT
(CU SUMELE ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL)

detaliat pe clasificatia economica

- MII LEI –
DENUMIRE
INDICATOR

COD TOTA
L

TRI
M
I

TRI
M
II

TRI
M
III

TRI
M
IV

CHELTUIELI 65.02 2213,16 528,7 577,2 537,2
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– TOTAL, din
care:

5 5 8 569,7
8

- învăţământ
preşcolar şi
primar

65.02.03 798,39 186,9
0

204,0
0

206,8
6 200,6

3
-invatamant
prescolar-65.02.03.01

65.02.03.0
1

224,30 51,30 58,92 61,91 52,17
-invatamant primar-
65.02.03.02

65.02.03.0
2

574,09 135,6
0

145,0
8

144,9
5

148,4
6

- învăţământ
secundar

65.02.04 1414,77 341,8
5

373,2
5

330,4
2

324,2
5

-invatamant
secundar inferior-
65.02.04.01

65.02.04.0
1

498,77 118,1
0

143,0
0

110,6
7

127,0
0

-invatamant
secundar superior
65.02.04.02

65.02.04.0
2

916,00 223,7
5

230,2
5

219,7
5

242,2
5

LICEUL TEHNOLOGIC ROŞIA DE AMARADIA
Aprobat ordonator
principal de credite

BUGETUL PE ANUL 2016-RECTIFICAT
(CU SUMELE ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL)

VENITURI:

- mii lei -
DENUMIRE
INDICATOR

COD TOTA
L

TRI
M
I

TRI
M
II

TRI
M III

TRI
M IV

TOTAL 24.65.02 2213,16 528,7 577,2 537,2 569,8
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VENITURI 5 5 8 8
Sume alocate
din bugetul
local pentru
acoperirea
cheltuielilor
de personal

24.65.02.1
0

2042,00 500,00 526,00 494,00 522,00

Sume alocate
din bugetul
local pentru
achiziţionare
a de bunuri si
servicii

24.65.02.2
0

145,05 28,75 41,75 26,67 47,88

Sume alocate
din bugetul
local pentru
asistenta
sociala

24.65.02.5
7

26,11 0 9,50 16,61 0

CHELTUIELI:

DENUMIRE INDICATOR COD TOTAL TRIM
I

TRIM
II

TRIM
III

TRIM
IV

TOTAL CHELTUIELI 24.65.02 2213,16 528,75 577,25 537,28 569,88
CHELTUIELI DE PERSONAL 24.65.02.10 2042,00 500,00 526,00 494,00 522,00
Cheltuieli cu salariile în bani, din
care:

24.65.02.10.01 1655,59 406,10 423,06 401,06 425,37

- salarii de bază 24.65.02.10.01.01 1479,12 360,93 370,86 384,19
363,14

- alte sporuri 24.65.02.10.01.06 65,13
17,05

25,20 8,75
14,13

- fond pentru posturi ocupate prin
cumul

24.65.02.10.01.10 2,95 0,92 0,96 0,12
6,35

- fond aferent platii cu ora 24.65.02.10.01.11 108,39 27,20 26,04 8,00 47,15
Cheltuieli salariale in natura 24.65.02.10.02 20,00 3,00 7,00 5,00 5,00
-transport la si de la locul de
munca

24.65.02.10.02.05 20,00 3,00 7,00 5,00 5,00

Contribuţii, din care: 24.65.02.10.03 366,41 90,90 95,94 87,94 91,63
- contribuţii de asigurări sociale de
stat

24.65.02.10.03.01 259,08 63,91 67,05 61,93 66,19

- contribuţii de asigurări de şomaj 24.65.02.10.03.02 8,26 2,03 2,11 2,02 2,10
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- contribuţii de asig. Sociale de
sănătate

24.65.02.10.03.03 85,50 21,05 22,05 20,55
21,85

- contrib.de asig.pt.accid.de muncă
şi bp

24.65.02.10.03.04 2,76 0,65 0,71 0,93
0,47

- contrib.pentru concedii şi
indemnizaţii

24.65.02.10.03.06 10,81 3,26 4,02 2,51
1,02

BUNURI SI SERVICII 24.65.02.20 145,05 28,75 41,75 26,67 47,88
Bunuri şi servicii, din care: 24.65.02.20.01 138,55 28,00 41,00 22,42 47,13
- furnituri de birou 24.65.02.20.01.01 4,70 0,90 1,90 1,50 0,40
- materiale pentru curăţenie 24.65.02.20.01.02 4,00 0,60 0,60 1,40 1,40
- încălzit, iluminat şi forţă motrică 24.65.02.20.01.03 15,00 3,60 4,07 3,50 3,83
- apă, canal, salubritate 24.65.02.20.01.04 1,50 0,40 0,00 1,50 -0,40
- carburanţi şi lubrefianţi 24.65.02.20.01.05 36,00 13,00 13,00 6,00 4,00
- piese de schimb 24.65.02.20.01.06 12,30 1,50 1,50 4,50 4,80
- poştă, telecomunic., radio, tv.,
internet

24.65.02.20.01.08 3,90 0,80 0,80 1,15 1,15

- mat.şi prest.de serv. Cu caracter
funcţ.

24.65.02.20.01.09 61,15 7,20 19,13 2,87 31,95

Bunuri de natura obiectelor de
inventar

24.65.02.20.05 3,50 0 0 3,50 0

-alte obiecte de inventar 24.65.02.20.05.30 3,50 0 0 3,50 0
Deplasări, detaşări, transferări 24.65.02.20.06 3,00 0,75 0,75 0,75 0,75
- deplasări interne, detaşări,
transferări

24.65.02.20.06.01 3,00 0,75 0,75 0,75 0,75

ASISTENTA SOCIALA 24.65.02.57 26,11
0

9,50 16,61 0

Ajutoare sociale 24.65.02.57.02 26,11
0

9,50 16,61 0

- Ajutoare sociale in numerar 24.65.02.57.02.01 16,61
0

0 16,61 0

-Ajutoare sociale in natura 24.65.02.57.02.02 9,50
0

9,50 0 0

ORDONATOR DE CREDITE,
CONTABIL , PROF. TIŢA ILONA

FLOAREA DOREL
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BUGET 2017
(CU SUMELE ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL)

VENITURI:

- mii lei -
DENUMIRE
INDICATOR

COD TOTA
L

TRI
M
I

TRI
M
II

TRI
M III

TRI
M IV

TOTAL
VENITURI

24.65.02 2161,00 658,3
0

622,0
5

668,1
5

212,5
0

Sume alocate
din bugetul
local pentru
acoperirea
cheltuielilor
de personal

24.65.02.1
0

1964,00 601,30 574,2 617,00 171,5

Sume alocate
din bugetul
local pentru
achiziţionare
a de bunuri si
servicii

24.65.02.2
0

169,00 57,00 38,35 41,65 32,00

Sume alocate
din bugetul
local pentru
asistenta
sociala

24.65.02.5
7

28,00 0 9,50 9,50 9,00

BUGETUL PE ANUL 2017-RECTIFICAT
(CU SUMELE ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL)

detaliat pe clasificatia economica

- MII LEI –
DENUMIRE
INDICATOR

COD TOTA
L

TRI
M

TRI
M

TRI
M

TRI
M
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I II III IV
CHELTUIELI
– TOTAL, din
care:

65.02 2161,00 658,3
0

622,0
5

668,1
5 212,5

0
- învăţământ
preşcolar şi
primar

65.02.03 765,00 229,0
0

220,0
0

241,0
0 75,00

-invatamant
prescolar-65.02.03.01

65.02.03.0
1

234,00 60,00 65,00 72,00 37,00
-invatamant primar-
65.02.03.02

65.02.03.0
2

531,00 169,0
0

155,0
0

169,0
0

38,00

- învăţământ
secundar

65.02.04 1396,00 429,3
0

402,0
5

427,1
5

137,5
0

-invatamant
secundar inferior-
65.02.04.01

65.02.04.0
1

461,00 145,0
0

125,0
0

152,0
0 39,00

-invatamant
secundar superior
65.02.04.02

65.02.04.0
2

935,00 284,3
0

277,0
5

275,1
5 98,50

B. Managementul şcolar

Echipa managerială s-a implicat în toate problemele şcolii;

Funcţionalitatea activităţii şi misiunii sale s-au bazat pe legislaţia în vigoare,

atribuţiunile ce decurg din fişa postului, reprezentarea unităţii la nivelul

comunităţii, dezvoltarea parteneriatului intern – extern, etc. Activitatea s-a

focalizat pe îndrumare–coordonare– control, mediatizare informaţii,

reprezentativitatea instituţiei, negociere şi transparenţă în rezolvarea

conflictelor, înscrierea şcolii la diverse proiecte şi programe; Elaborarea

Planului Managerial Anual, , activităţi de monitorizare, etc.

Conducerea şcolii a fost una operaţională, deschisă, interparticipativă,

transparentă, constructivă şi în sprijinul personalului;

S-au asigurat: acordarea drepturilor băneşti pentru personal şi elevi,

fundamentarea exerciţiului bugetar, dotare şi înfrumuseţare, relaţiile
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dezvoltate în colectiv fiind, în general , bazate pe respect, răbdare / aşteptare,

dialog, implicare şi rezolvare;

Implicarea şcolii în proiecte şi programe locale, naţionale şi europene;

Creşterea prestigiului şi a imaginii şcolii la nivel comunitar;

Întreţinerea unui climat de muncă şi respect între membrii personalului, între

profesori – elevi – familie.

De foarte multe ori echipa managerială a suplinit acolo unde a fost cazul

neimplicarea unor cadre didactice.

- situaţiile financiare audiate nu au conţinut denaturări, abateri sau erori

financiare.

- s-au urmărit: elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu,

exactitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, modul de urmărire /

evidenţiere a încasărilor bugetului general, calitatea gestiunii financiar-

contabile, implementarea sistemului de management şi control intern,

utilizarea fondurilor, achiziţii, recepţii, etc.

C. Perspective pentru anul şcolar 2017 - 2018

Propunere Proiect Plan de şcolarizare:

 1 clasa de LICEU: - 1 clasa Tehnic - Tehnician mecatronist

- 1 clasă IP (3 ani) Lacatusarie mecanică

- 2 clase seral :-1 clasa a IX a

-1 clasa a-XI a

TOTAL:4 clase

Lucrări prioritare:

 Cap. INVESTIŢII - amenajare gard pe latura de VEST a şcolii

-AMENAJARE CANAL BAZA SPORTIVA

- Amenajare spatiul din fata scolii

Întocmit,
Director: Prof.TIȚA ILONA




