LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU”
B-dul Energeticienilor nr. 5, Sector 3, Bucuresti
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RAPORT DE ACTIVITATE
An şcolar 2012/2013, semestrul I
CAPITOLUL I
I.1.TIPUL UNITĂŢII ŞCOLARE
STRUCTURA UNITĂŢII NOASTRE ŞCOLARE ESTE URMĂTOAREA:

 LICEU- ZI :- FILIERA TEHNOLOGICA, PROFIL TEHNIC RUTĂ DIRECTĂ
CLASA a-IX-a: - 3 clase;
-TEHNICIAN MECATRONIST-1 clase
- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII- 1 clasă
- TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE – 1clasă;
CLASA a-X-a: - 4 clase;
- TEHNICIAN MECATRONIST- 2clasă;
- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII – 1 clasă;
- TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE – 1clasă;
CLASA a-XI-a: - 3 clasă:
- TEHNICIAN MECATRONIST- 1 clase;
- TEHNICIAN ÎN INTALAŢII ELECTRICE – 1 clasă;
- TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE – 1clasă;
CLASA a-XII-a: - TEHNICIAN MECATRONIST- 1 clasă
- TEHNICIAN ÎN INTALAŢII ELECTRICE – 1 clasă
 LICEU- ZI:- FILIERA TEHNOLOGICA, PROFIL TEHNIC RUTĂ PROGRESIVĂ
CLASA a XIII-a - 1 clasă
- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII -1 clasă
 LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ: - FILIERA TEHNOLOGICA, PROFIL TEHNIC
CLASA a-XIII-a: - 1 clasă
- TEHNICIAN MECATRONIST - 1 clasă;
 LICEU SERAL: - FILIERA TEHNOLOGICA, PROFIL TEHNIC RUTĂ DIRECTĂ
CLASA a-IX-a: - 2 clase:- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI
REPARAŢII
CLASA a-X-a: - 2 clase - TEHNICIAN MECATRONIST
CLASA a-XI-a: - 2 clase -TEHNICIAN MECATRONIST;
CLASA a-XII-a: - 2 clase -TEHNICIAN MECATRONIST;
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 LICEU SERAL: - FILIERA TEHNOLOGICA, PROFIL TEHNIC RUTĂ PROGRESIVĂ
CLASA a-XII-a: - 3 clase:
- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII – 2 clase;
- TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE – 1clasă;
CLASA a-XIII-a: - 5 clase:
- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII – 4 clase;
- TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE – 1clasă;
CLASA a-XIV-a: - 4 clase:
-TEHNICIAN ELECTROTEHNIST – 1clasă;
-TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII-2 clase;
- TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE – 1clasă;
 SCOALA PROFESIONALA - ZI
- MECANIC AUTO – 1 clasă
 AN DE COMPLETARE CURS SERAL
CLASA a XII-a AN DE COMPLETARE sem I curs seral
ZUGRAV-IPSOSAR-VOPSITOR-TAPETAR -1 clasă;
I.2. POPULAŢIA ŞCOLARĂ
Liceu –zi Elevi –situaţia şcolară
An şcolar 2012/2013
Nr.
crt.

Clasa

1
2
3
4
5

a- IX-a rd
a - X-a rd
a- XI-a rd
a- XII-a rd
a- XIII-a rp
TOTAL

Elevi înscrişi la început de an
şcolar
Total
86
92
63
51
18
310

Feminin
18
25
17
12
3
75

Plecaţi prin
transfer; retraşi;
exmatriculaţi

Veniţi

Total
5
1
9
3
1
19

B
0
1
0
0
0
1

Feminin
0
0
3
0
0
3

F
0
0
0
0
0
0

Elevi existenţi la sfârşitul
semestrului I
Total
81
92
54
48
17
292

Feminin
18
25
14
12
3
72

Liceu –frecvenţă redusă: Elevi –situaţia şcolară
Nr.
Crt.

Clasa

1

a –XIII-a
TOTAL

Elevi inscrisi la început de an
şcolar
Total
28
28

Feminin
13
13

Plecati prin transfer;
retrasi;
exmatriculati
Total
0
0

Feminin
0
0

Elevi existenti la sfarsitul
semestrului I
Total
28
28

Feminin
13
13
2
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Liceu –seral: Elevi –situaţia şcolară
Nr.
Crt.

Clasa

1
2
3
4
5
6
7

a- IX-a rd
a- X-a rd
a- XI-a rd
a- XII-a rd
a- XII-a rp
a- XIII-a rp
a- XIV-a rp
TOTAL

Elevi inscrisi la început de an
şcolar
Total
55
60
60
46
90
113
111
535

Feminin
19
27
26
27
36
42
43
220

Plecati prin transfer;
retrasi;
exmatriculati
Total
2
0
0
0
0
2
2
6

Elevi existenti la sfarsitul
semestrului I

Feminin
1
0
0
0
0
0
0
1

Total
53
60
60
46
90
111
109
529

Feminin
18
27
26
27
36
42
43
219

ŞCOALA PROFESIONALĂ -curs zi
Nr.
crt.

Clasa

1

a - X-a
TOTAL

Elevi înscrişi la început de an
şcolar
Total
18
18

Feminin
0
0

Plecaţi prin
transfer; retraşi;
exmatriculaţi

Veniţi

Total
0
0

B
1
1

Feminin
0
0

Elevi existenţi la sfârşitul
semestrului I

F
0
0

Total
19
19

Feminin
0
0

ANUL DE COMPLETARE -curs seral
Elevi –situaţia şcolară,
Nr.
crt.

ANUL DE
COMPLETARE

1

XII
TOTAL

Elevi înscrişi la început de an
şcolar
Total
27
27

Feminin
10
10

Plecaţi prin transfer;
retraşi;
exmatriculaţi
Total
0
0

Feminin
0
0

Elevi existenţi la sfârşitul
anului şcolar
Total
27
27

Feminin
10
10

I.3. SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE
Cu toate eforturile depuse de şcoala nu s-a putut acoperii integral necesarul cu manuale astfel :
-la clasa a-IX-a liceu :
 Biologie s-au primit 24 manuale in loc de 90 comandate
 Chimie s-au primit 36 manuale în loc de 90 comandate
 Fizica s-au primit 30 manuale in loc de 90 comandate ;
 Istorie s-au primit 0 manuale in loc de 90 comandate ;
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Limba engleză L1 34 manuale îm loc de 90 comandate
Limba franceză L2 – 34 manuale în loc de 90 comandate
Limba romana au fost comandate 90 şi nu s-a primit nici un manual ;
Geografie s-au primit 0 manuale în loc de 90 comandate
Logică s-au primit 34 de manuale în loc de 90 comandate
Matematica s-au primit 27 de manuale în loc de 90 comandate
Materii prime şi materiale s-au primit 23 manule;
Desen Tehnic s-au primit 22 în loc de 60 comandate ;
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor s-au primit 29 în loc de 90 comandate ;

- La clasa a X-a liceu situatia manualelor este umatoarea :
 Educatie antreprenoriala s-au primit 26 manuale in loc de 120 comandate ;
 Psihologie s-au primit 30 manuale în loc de 120 comandate
 Biologie s-au primit 36 manuale in loc de 120 comandate ;
 Fizica s-au primit 25 manuale in loc de 120 comandate ;
 Istorie s-au primit 37 manuale in loc de 120 comandate ;
 Limba si literatura romana au fost comandate 120 şi nu s-a primit nici un manual ;
 Chimie s-au comandat 120 şi s-au primit 0 manuale ;
 Geografie s-au primit 0 manuale in loc de 120 comandate ;
 Limba engleza L1 s-au primit 25 manuale in loc de 90 comandate ;
 Limba franceză L2 s-au primit 26 manuale in loc de 90 comandate ;
 Matematica s-au primit 23 manuale in loc de 120 comandate ;
 Religie au fost comandate 120 şi nu s-a primit nici un manual ;
 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor s-au primit 22 de manuale în loc de 120
comandate ;
 Măsurări tehnice s-au primit 25 de manuale
 Electrotehnică s-au primit 12 manuale

I.4. SITUATIA INSPECTIILOR SCOLARE
DISCIPLINA

Fizică
Socio umane
MATEMATICĂ
Limba Română
Limba Franceză

Inspectii de curente efectuate
de metodişti
Numar cadre Numar ore
inspectate
de inspectie

1

Inspectii de specialitate
efectuate de inspectori
Numar cadre
Numar ore de
inspectate
inspectie
3
9
3
12

Imspectii speciale
Numar cadre
inspectate

Numar ore de
inspectie

4
1
1

4
3

4
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ASISTENŢE LA ORE
ASISTENŢE LA ORE EFECTUATE DE:
Total

Director
Director adjunct
Responsabilii comisiilor metodice
Interasistenţe
Total cadre didactice asistate

39
2

Nesatisfăcător

NR. ASISTENŢE LA ORE
Satisfăcător
Bine

2

4
2

Foarte Bine

33

6
10
30

I.5. SITUAŢIA INSPECŢIILOR TEMATICE
În unitatea noastră şcolară s-au desfăşurat urmatoarele inspecţii şcolare tematice:
- în data de 28.09.2012, inspecţie tematică, efectuată de d-na. inspectoare Neacşu Ioana Mihaela , inspector
şcolar pentru descentralizare instituţională în cadrul ISMB ce a vizat următoarele obiective:
1. Asigurarea condiţiilor pentru debutul optim al anului şcolar 2012-2013
2. Realizarea şi respectarea orarului unităţii şcolare pentru anul şcolar 2012-2013 cu respectarea planurilor cadru
3. Respectarea zilei metodice (cel puţin jumătate din ziua metodică în mod obligatoriu pentru toate cardele didactice
din unitatea de învăţământ)
3. Respectarea curbei de efort pentru elevi în alcătuierea orarului unităţii de învăţământ (distribuirea uniformă a
orelor de curs pe zilele săptămânii)
4. Situaţia aprovizionării cu manuale şcolare pentru anul şcolar 2012-2013 ( existenţa procesului verbal de
distribuire a manualelor de către administratorul unităţii de învăţământ către învăţător / profesor , existenţa
procesului verbal de distribuirea manualelor de către învăţător / profesor către elevi, manuale deficitare- disciplina
de învăţământ, editura, număr manuale lipsă, motivaţia)
5. Situaţia clasei pregătitoare (număr de clase, existenţa mobilierului şi a grupurilor sanitare adecvate categoriei de
vârstă , încadrarea cu personal didactic, posibile deficienţe şi motivarea lor)
6. Verificarea componenţei formaţiunilor de studiu ( număr de elevi din clasă, conform prevederilor ROFUIP, clase
sub şi repsectiv peste efectivele legale admise, existenţa aprobării ISMB, posibile deficienţe, motivaţia)
7. Asigurarea resursei umane ( ocuparea catedrelor, posturilor didactice cu personal didactic), deficienţe pe
discipline de studiu, număr de ore, motivaţie.
8. Verificarea încadrării pe discipline/emiterea deciziilor pentru plata cu ora
În data de 08.11.2012, inspecţie tematică, efectuată de d-na. inspectoare Neacşu Ioana Mihaela , inspector
şcolar pentru descentralizare instituţională în cadrul ISMB ce a vizat următoarele obiective
1. Acordarea calificativelor anualeale cadrelor didactice în baza OMECTS nr. 6143/2011 şi a OMECTS nr.
4613/28.06.2012
2. Încheierea situaţiei şcolare pentru elevii corigenţi sau cu situaţii neîncheiate în anul şcolar 2011-2012
3. Verificarea modului de organizare şi desfăşurare a examenelor de corigenţă, validarea situaţiei la învăţătură la
sfârşitul anului şcolar 2011-2012
4. Completarea documentelor de studii la finele anului şcolar 2011-2012, examenelor naţionale –evaluarea naţională
şi bacalaureat 2012
5. Verificarea modului în care s-a realizat transferul elevilor. Verificarea modului de organizare şi desfăşurare a
examenelor de diferenţă pentru elevi
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6. Emiterea deciziilor de numire a responsabililor comisiilor metodice pe probleme, de numire a secretarului
Consiliului de Administraţie si a secretarului Consiliului Profesoral şi a coordonatorului de proiecte şi programe.
7. Tematica Cosiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral pentru semestrul I an şcolar 2012-2013
8. Realizarea planului managerial al unităţii şcolare şi respectiv a planului managerial şi a planificării activităţilor
educative pentru anul şcolar 2012-2013
9. Avizarea Programului ”Şcoala după şcoală” (OMECTS nr. 5349/07.09.2011)
10. Realizarea planului de măsuri pentru prevenirea violenţei în unitatea şcolară ( reactualizarea comisiei pentru
prevenirea şi combaterea violenţei, planul de pază al unităţii de învăţământm actualizarea parteneriatului de
colaborare între Şcoală – Poliţie – Comitetul de părinţi, modalităţile de monitorizare a accesului persoanelor străine
în unitatea de învăţământ)
11. Analiza modului în care este monitorizată situaţia absenţelor elevilor şi a cadrelor didactice
12. Revizuirea şi validarea Regulamentului Intern a unităţii şcolare
13. Planul PSI al unităţii şcolare (exerciţii de evacuare şi stingere a incendiilor)
14. Diverse.
În data de 19.12.2012, inspecţie tematică, efectuată de d-na. inspectoare Neacşu Ioana Mihaela , inspector
şcolar pentru descentralizare instituţională în cadrul ISMB ce a vizat următoarele obiective
1. Verificarea avizării programelor şcolare pentru disciplinele opţionale de către inspectorii şcolari de specialitate.
2. Prezentarea în şedinţele Consiliului profesoral şi de administraţie a metodologiilor de organizare şi desfăşurare a
examenelor naţionale – de evaluare naţională, de admitere şi bacalaureat, competenţe profesionale în anul şcolar
2012-2013
3. Verificarea portofoliilor de activitate ale comisiilor pentru combaterea absenteismului şi abandonului, comisiei
pentru monitorizarea frecvenţei.
4. Reflectarea monitorizării notării şi frecvenţei elevilor în activitatea organismelor decizionale la nivelul unităţii
şcolare
5. Modul de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii – ritmicitate, modul de informare, tematica şedinţei, comunicarea
învăţător / profesor diriginte – părinţi, concluzii de pe urma acestor activităţi
6. Asistenţele la ore ale directorilor unităţilor şcolare, verificarea documentelor manageriale menite să conducă la
optimizarea procesului educativ ( decizii, proceduri, note de serviciu), documentele Consiliul de administrţie,
documentele Consiliului profesoral
7. Verificarea respectării regulamentului privind regimul documentelor şcolare gestionate de unitatea şcolară
(registrul matricol, catalogul clasei) înainte de, pe parcursul şi la încheierea situaţiei şcolare pe semestrul I, an şcolar
2012-2013
8. Diverse.

I.6. SITUATIA BURSELOR DIN UNITATE
AN ŞCOLAR 2012-2013, sem. I
În unitatea noastră şcolară un număr de elevii au solicitat în sem. I sprijin financiar care a fost aprobat de şcoală
şi de I.S.M.B sub formă de:
 Burse de ajutor social -5 elevi sem.I care sunt departajate astfel:
Pentru liceu - 5-sem.I;
a. pentru copii cu probleme medicale
0-sem.I;
b. pentru copii preveniţi din familii cu venituri mici
5-sem.I;
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 Burse de studiu - 3 elevi din care: 2 pentru elevii de la învăţământ liceal sem.I şi 1 elev de la şcoala
profesională
 “ Bani de liceu ” au solicitat la începutul anului şcolar, un număr de 12 elevi de la învăţământul liceal,
din care numai 12 au întrunit condiţiile legale, sem. I
 “ Bursa profesională ” au solicitat, un număr de 19 elevi de la învăţământul liceal, din care 19 au
întrunit condiţiile legale, sem. I

I.7. REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL SCOLAR
2012-2013
Forma de învăţământ: liceu zi
Filiera

Profil

Specializare

Tip
clasa

Clasa

Tehnologică

Tehnic

Tehnician mecatronist
Tehnician mecanic pentru întreţinerea
şi reparaţii
Tehnician în construcţii şi lucrări
publice

Normal

a IX- a

Total clase

Nr. Clase
propus
realizat

Nr.
Elevi

1
1

1
1

30
28

1

1

28

3

3

86

Forma de învăţământ: scoala profesionala curs zi
Filiera

Domeniul

Calificarea
profesională

Tip clasa

Clasa

Tehnologică
Total clase

Mecanică

Mecanic auto

Normal

a X- a

Nr. Clase
propus realizat
1
1

Nr. Elevi

1
1

18
18

Forma de învăţământ: seral
Filiera

Profil

Specializare

Tip clasa

Clasa

Tehnologică

Tehnic

Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii

normal

Clasa a IX- a

Total clase

Nr. Clase
propus realizat
2
2
2

Nr. Elevi
55

2

55

Forma de învăţământ : An de complementare – curs seral
Domeniu

Constructii, instalatii
şi lucrări publice a-XII a
sem III
Total general :

Calificare

Clasa

Zugrav, ipsosar,
vopsitor, tapetar

a XII-a Aacs

Nr. Clase
propus
realizat
1

1

1 clasă

1 clasă

Nr. Elevi

27

27 elevi;
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Forma de învăţământ: Ciclul superior al liceului – clasa a-XII a ruta progresivă -seral
Domeniu

Calificare

Clasa

Nr. Clase
propus realizat

Nr. Elevi

Tehnician în construcţii şi lucrări publice
Total clase:

a XII- a

1
1

1
1

30
30

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparaţii

a XII- a

2

2

60

Constructii, instalatii
şi lucrări publice

Mecanic

Total clase:
Total general:

2
3 clase

2
3clase

60
90 elevi

III. CURRICULUM
În unitatea noastră şcolară s-a aplicat curriculum naţional elaborat de M.Ed.C.T.S,, iar orele din curriculum
la decizia scolii au fost distribuite astfel:

CD-CDS-LICEU ZI, an şcolar 2012-2013
NR.
CRT

CLASA

NR.ORE

DENUMIREA OPTIONALULUI

9 A, 9B,
Domeniul:Mecanică
9 C Domeniul:Construcţii,
instalaţii şi lucrări publice

90 h/an

Identificarea şi rezolvarea de probleme

90 h/an

Identificarea şi rezolvarea de probleme

3.

10 A, 10B, 10D
Domeniul:Mecanică

90 h/an

Pregătire pentru integrare socială

5.

10 C
Domeniul:Construcţii,
instalaţii şi lucrări publice

90 h/an

Integrarea socio-profesională în domeniul finisajelor

1.
2.

CD-CDS-SCOALA PROFESIONALĂ ZI, an şcolar 2012-2013
NR.
CRT.
1.

CLASA
10 A
Domeniul:Mecanică

NR.ORE
180 h/an

DENUMIREA OPTIONALULUI
Integrarea pe piaţa muncii

CAPITOLUL IV – RESURSE UMANE
IV.1.În acest an şcolar la nivelul unităţii şcolare funcţionează un număr de 45 cadre didactice

cu norma de bază , din care:
Profesori titular – 27 din care:

15

Nr.crt.
1

10

Gradul didactic
Gradul didactic I

Nr. Persoane
13

Gradul didactic I
Gradul didactic II

5
Definitivat

0
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2
3

Gradul didactic II
Definitivat

5
9

Profesori suplinitori – 18 din care:
Nr.
Crt.

Gradul didactic

1
2
3
4
5

Gradul didactic I
Gradul didactic II
Definitivat
Debutanti
În curs de calificare

Nr.
Persoane

5
4
5
4
0

5

Gradul didactic I

4

Gradul didactic II

3

Definitivat

2

Debutanti

1
0

Personal didactic auxiliar: 8 posturi
Personal nedidactic: 6 posturi

IV.2. SITUATIA INCETARILOR /INTRERUPERILOR DE ACTIVITATE PE
PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2012-2013, sem.I
Disciplina

Motivul

Limba şi literature
română
PIP Electrotehnică

Concediul de
maternitate
Demisie

Numar cadre
didactice titular
1

Nr. Cadre didactice
suplinitoare

1

IV. 3. Situaţia posturilor/catedrelor rămase neocupate la 13.09.2012
Disciplina conform centralizatorului
Nr. Posturi/catedre neocupate la 13.09.2012
Nu am avut cazuri

IV.4 Situaţia înscrierii la grade didactice. Înscrieri la grade didactice în 2012-2013
Gradul didactic
Definitivat :2012-2013
Gradul didactic :II 2012-2013
Gradul didactic I :2012-2013
Grade didactice în derulare:
Gradul didactic II
Gradul didactic I

Nr. Cadre didactice
2
2
2
0
1

IV.5. Situaţia cursurilor de formare/dezvoltare profesională la care au participat
cadrele didactice, anul şcolar 2012/2013
Numele cursului
Masterat
Continuarea studiilor
CUSURI DE FORMARE

Instituţia care organizează cursul
Universităţi
Universităţi
CCD, UNIVERSITĂŢI

Nr. Cadre didactice participante
1
0
1
9
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CAPITOL V - MANAGEMENTUL SCOLAR
Anul şcolar a debutat cu activităţile de modernizare a şcolii prin sprijinul şi deschiderea pe care a
manifestat-o Primăria sectorului 3: igienizarea tuturor spaţiilor din clădirea atelierelor - şcoală, şi a două săli
de clasă;
Echipa managerială, formată din director ARIEŞ IOANA şi director adjunct BARLOGEANU NICOLAE, a
luat măsurile necesare pentru începerea noului an şcolar în condiţii optime, asigurând cadrul corespunzator
desfăşurării procesului instructiv – educativ:
a.) încadrarea cu personalului didactic calificat (titulari şi suplinitori) pentru an şcolar 2012-2013;
b.) întocmirea orarului;
c.) stabilirea efectivelor la clase;
d.) numirea dirigintilor;
e.) întocmirea necesarului cu manuale gratuite pentru clasele de învăţământ obligatoriu (clasele a-IX-a şi aX-a, de la liceu-zi.);
f.) alegerea manualelor alternative pentru elevii claselor din ciclul superior al învăţămâtului;
g.) amenajarea corespunzătoare a sălilor de clasă, a atelierelor, igienizarea acestora precum şi a tuturor
spaţiilor şcolare;
h.) organizarea examenelor de diferenţă;
i.) verificarea documentelor privind examenele de diferenţă pentru elevii absolvenţi de şcoală profesională
care au fost admişi în clasa a XII-a liceu rută progresivă-seral, iar în cazul transferurilor dacă elevii au
obţinut mediile corespunzatoare de trecere de la o forma de învăţământ la alta şi a celor care s-au
transferat schimbând profilul.
j.) verificarea şi arhivarea cataloagelor din anul şcolar 2011-2012;
k.) întocmirea programului de activităţi extracurriculare şi extraşcolare;
l.) întocmirea programului de perfecţionare;
m.) completarea cataloagelor definitive, conform Planurilor-cadru de învăţământ;
n.) elaborarea planurilor manageriale la nivelul conducerii, catedrelor, comisiilor metodice, de lucru şi pe
probleme;
o.) constituirea Consiliului de Administratie;
p.) planificarea profesorilor şi elevilor de serviciu;
q.) vizarea sancţiunilor trecute în carnetele de elev;
r.) vizarea legitimaţiilor de elev;
s.) realizarea documentaţiei în comisia de P.M., P.S.I., burse, alocaţii etc.;
t.) vizarea planificărilor calendaristice ale profesorilor;
u.) verificarea unor documente de secretariat şi contabilitate privind salarizarea personalului;
v.) vizarea planului de activitati educative şi a tematicii orelor de dirigentie;
w.)stabilirea graficelor de practică la liceu, zi, seral şi la Anul de completare -seral;
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x.) Susţinerea testelor iniţiale, centralizarea rezultatelor şi analiza acestora;
y.) Întomirea planului de optimizarea a rezultatelor la testele iniţiale
z.) popularizarea prin diriginţi şi profesori a noutăţilor introduse în metodologiei de admitere în liceu, în

ciclul superior al liceului, de bacalaureat, de competenţă profesională pentru clasele a XII-a liceu-zi, a
XIII-a liceu seral, aXIII-a rută profesională, competentelor profesionale, şi clasel aXI-a an de completare,
nivel II de calificare.
aa.) rezolvarea corectă şi la timp a tuturor situaţiilor statistice cerute de Inspectoratele Scolare (IS3,
ISMB) în sem.II. ( mişcarea de personal, mişcarea elevilor, normare – salarizare, situaţia rromilor,
schema de încadrare, statele de funcţi etc.).
bb.) pregătirea documentatiei pentru inspecţiile tematice;
cc.) completarea registrelor matricole pentru elevii nou veniţi în şcoală;
dd.) prelucrarea tuturor actelor legislative nou apărute;
ee.) acordarea calificatelor pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
ff.) întomirea statisticilor de sfârşit de semestru şi an şcolar;
gg.) întocmirea situaţiei burselor;
hh.) întocmirea situaţiei alocaţiilor- lunar;
ii.) verificarea dosarelor pentru programele iniţiate de guvern “Bani de liceu” şi burse.

V. BAZA MATERIALA, APROVIZIONARE SI DOTARE
Baza materiala este compusă din 20 săli de clasă din care:
8 săli de casă, amenajate drept cabinete de:Limba şi literatura romana, Matematica, Geografie, Limbi
moderne ;
1 laborator de Fizica;
1 laborator de Biologie;
1 laborator de Chimie;
2 laboratoare de Informatică;
8 cabinete tehnice;
9 ateliere scoala departajate pe specialitati : 4- mecanică, 1- legislaţie rutieră, 1-electrotehnică, 3constructii şi lucrări publice;

VI SITUATIA PROGRAMELOR/ PROIECTELOR DERULATE PE
PARCURSUL SEMESTRULUI I, ANULUI ŞCOLAR 2012-2013

Derularea proiectului educaţional NAŢIONAL „Ocolul României în 120 zile”;

Derularea proiectelor educaţionale municipale „Şcoala o prioritate” şi ”Adolescenţă fără violenţă”;
 Elevii liceului nostru coordonaţi de cadrele didactice au participat la diferite programe şi proiecte: la sesiunea
de training ce a avut loc in cadrul unit. şc., în cadrul proiectului YOUTH AGAINST HUMAN TRAFFICKING
implementat de Asoc. Pro Refugiu cu sprijjn financ. al Comunităţii Europene.
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 Elevii clasele a XII-a liceu zi şi a XIII-a rută progresivă zi participă la proiectul ”Pregătiţi pentru piaţa muncii”
ID 63611.
La nivelul şcolii în cadrul programului “Festivalul şanselor tale“s-au desfăşurat activităţi cum ar fi:
- Lecţii demonstrative la disciplinele: Matematică, Limba şi literature română; Consiliere şi orentare şcolară;
La nivelul şcolii s-au organizat:
- o acţiune referitoare la comemorarea Holocaustului
- o activitate metodico-ştiinţifică cu tema “ Integrarea în dimensiunea europeană a învăţământului
tehnic românesc”
Următoarele programe în colaborare cu Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului
(CIADO):
- Prevenirea consumului de alcool, tutun şi droguri;
- Prevenirea consumului de droguri ;
- Prevenirea prostituţiei şi a traficului de persoane ;

VII. RELATII CU PUBILICUL
Toate solicitarile venite din afara şcolii (părinţi, elevi, instituţii abilitate etc.) au fost rezolvate pe cale legală şi
amiabilă, şcoala neavând sesizări în acest sens.

VIII. RELAŢII CU COMUNITATEA ŞI PARTENERII SOCIALI
• Am încheiat convenţii şi protocoale de colaborare cu agentii economici pentru efectuarea orelor de instruire
practică, de exempu, cu:

1. SC ARIZ METAB SRL
2. S C BRADY TRADE SRL
3. SC ELECTROTEHNICA, ECHIPAMENTE ELECTRICE SRL


Prin încheierea de protocoale de colaborare cu instituţile de învăţământ superior, au fost invitaţi la
orele de dirigenţie reprezentanţii acestora pentru a realiza Consilierea şi orientarea şcolară.
 Prin intemediul profesorilor de religie s-a ţinut legătura cu Biserica ( participare la slujbe, activitate
de sfinţire a şcolii etc, )
PROTOCOALE DE COLABORARE s-au încheiat cu:

Parteneriat de colaborare Şcoală- Poliţie-Autorităţi locale- Asociaţia de părinţi
PARTENERIATE educaţionale cu :





Liceul”Decebal” ; Liceul Tehnologic”Unirea”; Colegiul Tehnic ”Miron Nicolescu”
Universitatea Dimitrie Cantemir;
Acord de parteneriat cu Liceul “Decebal” pentru programul A Doua Şansă ;
Oferta educaţională şi planul de şcolarizare sunt popularizate sub formă de pliante care prin intermediul
comisiei de promovare a imaginii şcolii, merg la şcolile generale din sectorul 3 sau din zonele limitrofe. În
acest sens unitatea noastră şcolară a încheiat parteneriate educative privind integrarea absolvenţilor de clasa
a VIII-a în învăţământul liceal cu următoarele şcolii generale: Şcoala nr. 88 “Mihai Vitezu”; Şcoala nr. 84
“Nicolae Bălcescu”; Şcoala cu clase I-VIII nr. 87 “Mihai Botez”; Şcoala nr. 54; Şcoala cu clase I-VIII nr.
112 “TITAN”; Şcoala nr. 89 “Nicolae Labiş”;
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CAPITOLUL IX
Analiza activitatii instructiv- educative la nivelul unităţii şcolare pe catedre
Raport de activitate a catedrei de Limba şi Literatura Română
pe anului şcolar 2012-2013, semestrul I
La Catedra de limba şi literatura română s-au desfăşurat următoarele activităţi:


prof. Paraschivescu Iuliana:

- verificarea şi avizarea documentelor catedrei: planificări anuale şi calendaristice; elaborarea planului
managerial şi al proiectului de activităţi pentru sem. I şi sem. al II-lea ; baza de date referitoare la încadrarea
şi datele personale ale profesorilor din catedră, solicitată de ISMB; raport de activitate pentru anul şcolar
precedent, analiza SWOT, plan remedial pentru îmbunătăţirea rezultatelor la examenul de bacalaureat,
conform cerinţelor Inspectoratului Şcolar, încadrări;
- reactualizarea portofoliului de profesor, coordonarea elevilor în realizarea portofoliilor personale;
- conducerea şedinţelor de catedră şi întocmirea proceselor-verbale cu problemele specifice, curente ale
catedrei/ comisiei metodice;
- coordonarea activităţilor privind realizarea următoarelor cerinţe: elaborarea planului de recapitularereactualizare la începutul sem. I, elaborarea testelor iniţiale/ predictive, corectarea lucrărilor, realizarea
raportului cu rezultatele obţinute de elevi la testele iniţiale, elaborarea, ca urmare a rezultatelor, a planului
de măsuri şi a planului remedial pentru îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură a elevilor;
- participarea la Consfătuirea profesorilor de limba şi literatura română, organizată la Colegiul Naţional
„ Matei Basarab”;
- întreţinerea cabinetului de specialitate în bune condiţii prin activităţi de igienizare realizate cu elevii clasei
a IX-a A, liceu-zi;
- pregătirea suplimentară pentru proba scrisă a examentlui de bacalaureat a elevilor din clasele terminale
din încadrare, săptămânal, în ziua metodică; raport de monitorizare a acestor activităţi prezentat ISMB,
la nivel de catedră;
- recomandarea manualelor şi a auxiliarelor didactice/ culegerilor de teste pentru elevii claselor XI-XIII;
- consilierea cadrelor didactice din catedră pentru o bună pregătire în specialitate şi metodică, în vederea
susţinerii gradelor didactice/ pentru buna desfăşurare a activităţii didactice;
- colectarea şi selectarea unor materiale ale elevilor pentru revista şcolii “Excelsior”;
- vizitarea Târgului Educaţional Bucureşti, organizat la Sala Polivalentă, cu un grup de elevi din clasa a IX-a A,
cu care am efectuat şi o drumeţie în Parcul Tineretului;
- participarea la activitatea extraşcolară „Balul bobocilor” cu un grup de elevi din clasa a IX-a A;
- activităţi specifice în calitate de responsabil al Comisiei de dezvoltare profesională: reactualizarea dosarului,
întocmirea documentelor de echivalare a gradelor didactice cu anumite cursuri de perfecţionare pentru
profesorii care au depus cereri, în colaborare cu CCD; statistica privind înscrierea şi derularea examenelor
de grad, la cererea ISMB;
- participarea la activităţi din cadrul Festivalului Naţional al Şanselor tale, în perioada 19-25.11.2012.
 prof. Onescu Cornelia Corina:
- a predat la timp planificările anuale şi calendaristice în conformitate cu programa şcolară în vigoare;
- a participat la Consfătuirile profesorilor de limba şi literatura română;
- a elaborat subiecte pentru examenele de corigenţe, situaţii neîncheiate, diferenţe, teste predictive, teze;
- a pregătit suplimentar pentru examenul de bacalaureat elevii clasei a XIV-a A;
- a participat la întâlnirea organizată şi desfăşurată la nivelul municipiului, în data de 01.11.2012, la
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Colegiul Naţional „Ion Creangă”, cu tema: „Formarea profesorilor pentru a face lectura mai plăcută prin
poveşti digitale”;
- a elaborat planul de recapitulare-reactualizare de la începutul sem. I, teste iniţiale/ predictive, a
corectat lucrări, a realizat raportul cu rezultatele obţinute de elevi la testele iniţiale, a colaborat, în cadrul
catedrei, ca urmare a rezultatelor, a planului de măsuri şi a planului remedial pentru îmbunătăţirea situaţiei
la învăţătură a elevilor;
- a recomandat şi a distribuit manuale şi auxiliare didactice/ culegeri de teste pentru elevii claselor XI-XIII.


prof. Baciu Nicoleta

- a predat la timp planificările anuale şi calendaristice în conformitate cu programa şcolară în vigoare;
- a participat la Consfătuirile profesorilor de limba şi literatura română;
- a elaborat subiecte pentru examenele de corigenţe, situaţii neîncheiate, diferenţe, teste predictive, teze;
- a pregătit suplimentar pentru examenul de bacalaureat elevii clasei a XIV-a B;
- a participat la întâlnirea metodică privind lansarea cărţii „Colecţionarul de suflete”organizată şi
desfăşurată la nivelul sectorului, în data de 25.10.2012, la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”;
- a susţinut inspecţia curentă de echivalare a doctoratului cu gradul didactic I, în data de 30.10. 2012;
- a participat la programul de Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a
elevilor, în cadrul proiectului POSDRU/ 87/1.3/S/ 62536 „Formarea continuă a profesorilor de limba
română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”;
- a participat la organizarea şi desfăşurarea activităţii extraşcolare „Balul bobocilor”.


prof. Maxim Lavinia

- a predat la timp planificările anuale şi calendaristice în conformitate cu programa şcolară în vigoare;
- a elaborat subiecte pentru examenele de corigenţe, situaţii neîncheiate, diferenţe, teste predictive, teze;
- a elaborat teme pentru orele de pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenelor finale;
- a pregătit suplimentar pentru examenul de bacalaureat elevii clasei a XIV-a C, conform graficului
stabilit la nivel de şcoală;
- a parcurs integral materia alocată pe sem.I la disciplina limba şi literatura română;
- a evaluat elevii prin diverse metode, atât tradiţionale, cât şi moderne;
- a participat în perioada 19-25.11.2012, cu clasa a X-a seral, la activităţi în cadrul Festivalului Naţional
al Şanselor tale.

Raport de activitate a catedrei de Limba engleză
Anul şcolar 2012-2013, semestrul I
Toti profesorii din cadrul catedrei de limbi straine pe parcursul semestrului1 au efectuat urmatoarele activitati :
1. Intrunire pentru organizarea activitatii in vederea aplicarii programelor scolare pentru cls. XII, ciclul superior al liceului /XIII,
ruta progresiva
2. Sedinte de catedra
3. Participarea cadrelor didactice la consfatuiri
4. Realizarea comenzilor de manuale
5. D-na Marculescu Raluca a consiliat-o pe d-na Farcas Mariana-pensionara
6. Amenajarea cabinetului de limba engleza de catre dna prof. Marculescu Raluca.
7. Dnele prof. De la catedra de limba engleza au sustinut concursul de portofolii la clasele de seral cu titlul „Traditii in Marea
Britanie”.
8. Dnele profesoare Marculescu Raluca, Motohon Ancuta, Ghenu Viorica si Bratuva Ioana au participat la Targul educational,
Bucuresti de la Sala Polivalenta.
9. Dna prof Marculescu Raluca a organizat si coordonat activitatile cu ocazia FESTIVALULUI SANSELOR TALE , la care au
participat si dnele prof. Ghenu Viorica, Bratuva Ioana si Motohon Ancuta alaturi de clasele dumnealor.
10. Dna Motohon Ancuta a sustinut inspectia curenta pentru definitivat luand calificativul Foarte Bine.
11. Toti prof de limba franceza au mers la confatuirile de sector la liceele Dante Aligheri si Mihai Bravu.
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12. Dnul prof. Dilcu Tudor a participat la conferinta romana-franceza organizata de MECTS, SIVECO POSDRU pentru
promovarea cursului de perfectionare in regim POSDRU a profesorilor de limbi straine www.franceza-fpse.edu.ro
13. Diseminare si intalnire intre catedra de limba franceza de la liceul Elie Radu si RATB.
14. Activitatile de pe sem 1 ale dnei prof Marculescu Raluca pot fi regasite in totalitate in raportul consilierului educativ

Raport de activitate a Catedrei de Matematică
pe anul şcolar 2012-2013, semestrul I
In anul scolar 2012/2013, semestrul I in cadrul catedrei de matematica s-au efectuat urmatoarele
activitati:
In luna septembrie:
~ Toti profesorii din catedra au efectuat planificarile calendaristice conform programei in vigoare.
~ Toti membrii catedrei au elaborate subiectele pentru testele predictive la toate clasele, s-au analizat rezultatele
realizandu-se o statistica pentru a urmari evolutia elevilor de la an la an.
~ In cadrul sedintei de catedra din luna de noiembrie s-au discutat elaborarea subiectelor de teza pentru clasele
terminale ce contin itemi din programa de bacalaureat cu materia parcursa pana la momentul tezei.
In luna octombrie:
~ In cadrul sedintelor de catedra s-au luat masuri pentru imbunatatirea rezultatelor la bacalaureat conform
planului remedial.
~ Profesorii catedrei: Solymosi Mihaela si Nica Cristina au realizat pregatire suplimentara pentru bacalaureat cu
elevii claselor terminale.
~ Profesorii catedrei au indrumat elevii sa realizeze portofoliile cu materia din clasele IX-XIII.
~ Profesorul Solymosi Mihaela a sustinut referatul: Siruri recurente
In luna noiembrie:
~ In cadrul sedintei de catedra din luna de noiembrie s-au discutat elaborarea subiectelor de teza pentru clasele
terminale ce contin itemi din programa de bacalaureat cu materia parcursa pana la momentul tezei.
~ Profesorul Nica Cristina a sustinut referatul: Grupurile Lie
~ Profesorii Solymosi Mihaela si Nica Cristina au editat la editura Booklet un ghid de pregatire bacalaureat M2
si ghid de pregatire pentru evaluarea nationala ( editia 3)
~ Profesorii Solymosi Mihaela si Nica Cristina au facut parte si sunt membri responsabili in Comisia de orar.
~ Profesoara Solymosi Mihaela, in calitate de sef de catedra, a efectuat ore de inspectii pentru asigurarea calitatii.
~ Profesorii Solymosi Mihaela si Nica Cristina au organizat pregatire suplimentara pentru clasele a XII-a si a XIII-a
in vederea sustinerii examenului de bacalaureat din sesiunile vara.
~ Profesorul Nica Cristina a participat la activitatile Cercului pedagogic - Centrul Tehnic Mihai Bravu – lectie
demonstrativa si referat
~ Profesorul Oprea Laura a lucrat si editat o culegere de matematica –Teste Nationale - clasa a 8 a, Mic ajutor de
matematica- clasele 5-8 editura sfantul ierarh Nicolaie
~ Profesorii Solymosi Mihaela si Nica Cristina au participat la Festivalul National al Sanselor Tale- Romania 2012
~ Profesorii Solymosi Mihaela si Nica Cristina au elaborate subiectele pentru teza cu subiect unic la clasele
terminale-zi pe semestrul I.
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Raport de activitate a catedrei de Fizică
An Scolar 2012-2013, Semestrul I
Componenta catedrei: -Pacurar Daniela-sef catedra
- Niculescu Luminita
- Constantin Daniela
1.Curriculum:
-S-a realizart parcurgerea materiei in intregime,conform planificarii calendaristice
-S-au desfasurat evaluarile:
a)initiale la inceputul semestrului,dupa o perioada de recapitulare
b)curente pe tot parcursul semestrului,dupa fiecare unitate de invatare parcursa
-S-a intocmit Planul Remedial ca urmare a rezultatelor slabe la BACALAUREAT 2012
Activitati extracuriculare si extrascolare
-S-a realizat schimb de experienta intre membrii catedrei si si cadre didactice din scoala
-In data de 28.10.2012—prof.PACURAR DANIELA si prof.CONSTANTIN DANIELA au participat la activitatea
extrascolara ,,Noaptea Cercetatorilor” 2012
-D-na prof.PACURAR DANIELA a sustinut o lectie deschisa cu tema,,Miscarea mecanica’’ in data de 5.12 2012
-D-na prof. Niculescu Luminita a sustinut un referat cu tema,,Energii nonconventionale” in data de 19.11.2012
-D-na prof. Constantin Daniela a sustinut un referat cu tema,,Masinile solare tintesc departe.” in data de 29.10.2012
In perioada 10.10.2012-11.10.2012 laa nivelul catedrei a avut loc Inspectia de specialitate unde toti membri au
obtinut calificativul Foarte Bine
Membri catedrei au participat la activitatile metodice din semI iar d-na prof Constantin Daniela a participat la
Olimpiada pe sector in calitate de corector.
PERFECTIONARE:
- prof.PACURAR DANIELA - a urmat cursul de perfectionare in cadrul proiectului,,Formarea profesorilor de
matematica si stiinte in dezvoltarea cunoasterii” modul II dobandind 25 credite transfaerabile
- Prof.PACURAR DANIELA -in calitate de responsabil,,Comisia pentru stabilirea serviciului in scoala” a intocmit
planificarea profesorilor de serviciu in colaborare cu d-na prof.Solymosi Mihaela
- in calitate de responsabil,, Comisia dirigintilor”am centralizat dosarele cu procese verbale Planificari
calendaristice in colaborare cu dirigintii

RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE CHIMIE
An şcolar 2012-2013,pe semestrul I
În semestrul I al anului școlar 2012-2013 catedra de chimie și-a desfașurat activitatea conform
planificarii.La inceputul anului școlar,dupa saptamânile de recapitulare,s-au aplicat testele inițiale
la clasele a IX a , a X a, a XI și a XII. Situațiile statistice au fost transmise inspectoratului
școlar.Rezultatele au fost slabe,astfel că s-a aplicat Planul de remediere.Tot la inceputul anului
școlar profesorii catedrei noastre au participat la Consfatuirile şi Cercurile Metodice de chimie.Au
fost elaborate teste de evaluare inițiala, formativa și sumativa etc.
-Materia a fost parcursa integral si ritmic la toate clasele, conform obiectivelor propuse folosind la
maxim laboratorul de chimie.
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-Profesorii catedrei noastre au aplicat metode active ,intens participative, in vederea insușirii
corecte a materiei
-Au fost efectuate pergatiri suplimentare cu elevii claselor a XII-a zi şi a XIV-a seral pentru
Examenul de Bacalaureat.
-Am susţinut în cadrul catedrei referatul cu titlul „Hidrogenul combustibilul viitorului”
-S-au efectaut interasistenţe între membrii catederei de chimie
-S-au început demersuri pentru dotarea ultramodernă a laboratorului de chimie
-Membrii catedrei noastre au participat la cursuri de formare (finalizate sau in desfașurare).A fost
studiată in amanuntime oferta de formare a C.C.D pe disciplina chimie ( cursuri de formatori)
-Se au în vedere participarea profesorilor catedrei noastre la programe si proiecte.
-Au fost reevaluate si înnoite metodele folosite în practica instructiv-educativa chimie prin :
-aplicare metodelor centrate pe elev
-accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire
-îmbinarea și alternanța sistematica a activitaților bazate pe efortul individual al elevului(
documentare din diverse surse informative, observația propie, exercițiul personal, instruire
programată și lucru individual).
- S-a militat mereu pentru identificarea si acoperirea pe cat posibil a lacunelor din cunostințele
elevilor la disciplina chimie.
-Și nu in ultimul rând realizarea unei monitorizări permanente a progresului elevilor prin aplicarea
periodica a testelor de progres.
RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE BIOLOGIE
An şcolar 2012-2013, pe semestrul I
1. Participarea la consfătuiri pentru disciplina Biologie la începutul anului şcolar 2012-2013;
2. Întocmirea Planificării calendaristice anuale şi semestriale la disciplina Biologie pentru anul
şcolar 2012-2013;
3. Participarea la un curs organizat de Casa Corpului Didactic: „Gestionarea situaţiilor de criză
din şcoală”;
4. Participarea la cursul „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea
cunoaşterii”;
5. Organizarea şi realizarea programului de pregătire pentru bacalaureat la disciplina Biologie
cu elevii claselor terminale din liceu.
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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL SCOLAR 2012 – 2013, Semestrul I
LA ARIA CURRICULARA OM SI SOCIETATE
Catedra de Istorie
1. Selecţionarea manualelor alternative pentru clasele de liceu: clasa a IX-a Editura „All”, clasa
a X-a Editura „Sigma”, clasa a XI-a şi a XII-a Editura „Corint”.
2. Susţinerea unei prelegeri privind Comemorarea Holocaustului, profesor Dorin Motohon, 12
octombrie 2012.
3. Antrenarea elevilor în vederea confecţionării de material didactic: hărţi, machete etc.
4. Vizite la muzee din Bucureşti: profesor Dorin Motohon, 17 octombrie 2012, Muzeul
Naţional de Istorie; profesor Mircea Costache, 24 ocotmbrie 2012, Muzeul BNR.
5. Lecţii interactive cu domeniile geografie şi informatică în cabinetul de informatică, profesor
Dorin Motohon, profesor Mircea Costache, octombrie-noiembrie 2012.
6. Susţinerea unei prelegeri privind 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, profesor Mircea
Costache, 29 noiembrie 2012.

Catedra de geografie
In anul scolar 2012-2013 prof. de geografie au avut o bogata activitate metodica. S-a
acordat o atentie deosebita atat pregatirii pentru lectii, cunoasterii programelor scolare, a
manualelor alternative, cat si pentru intocmirea planificarilor calendaristice.De asemenea prof. de
geografie au studiat cu atentie foaia de parcurs, au elaborat testele predictive pe care le-au aplicat
elevilor din clasele de liceu zi si seral, au corectat si a intocmit planurile remediale.
In cadrul catedrei geografie, pe parcursul anului scolar 2012-2013 prof. de geografie au
desfasurat urmatoarele activitati :
- s-au preocupat de intocmirea planificarilor calendaristice conform programei scolare, iar materia a
fost parcursa in conformitate cu planificarea calendaristica.
- au aplicat testul predictiv la clasele IX-XII zi si la clasele IX-XIV seral realizand si analiza testelor
predictive.
- au urmarit foaia de parcurs si au intocmit planuri remediale.
- au folosit metode active pentru cresterea eficientei procesului de invatamant, lucrandu-se
diferentiat cu elevii.
-in plan metodico-ştiinţific membrii catedrei au participat la toate şedinţele metodice, desfasurate pe
sector si municipiu pe parcursul anului scolar 2012-2013.
Pe data de 4.10.2012. a participat impreuna cu elevii clasei a X a D la actiunea ,,Youth
against human trafficking’’ organizata in cadrul liceului.
Cu prilelul Zilei Mondiale a Educatiei sarbatorita pe 5 octombrie, doamna prof. Avram Anca
Mihaela a prezentat, in cadrul Consiliul Profesoral referatul ,,5 Octombrie – Ziua Mondiala a
Educatiei.Invatamantul romanesc incotro?’’.
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In perioada 18-20.10.2012 doamna prof. Avram Anca Mihaela a participat la editia a VIII a a
Targului Educational Bucuresti.
Doamna prof. Avram Anca Mihaela impreuna cu doamna psiholog scolar Ana Maria
Angheluta au organizat in cadrul liceului pe data de 12.09.2012 cu parintii si elevii cls. a X a D o
dezbarere intitulata ,,Forme si cauza ale violentei in scoala’’.
Doamna prof. Berbec Angela, pentru consolidarea priceperilor si deprinderilor formate pe parcursul
orelor la clasa, am avut in vedere trezirea interesului pentru lectura geografica sau orice alta lectura
adecvata pentru imbogatirea vocabularului, pentru largirea orizontului de cultura generala, din toate
domeniile de activitate. In acest scop am realizat doua vizite la targul de carte GAUDEAMUS
desfasurat in perioada 21-15.XI.2012 la ROMEXPO Bucuresti.
RAPORT DE ACTIVITATE
la catedra de Educatie Fizică şi Sport - an şcolar 2012/2013, semestrul I
Elevii şcolii noastre au participat la următoarea concursuri şi activităţi sportive:
desfasurat urmatoarele concursuri şcolare sportive organizate de Primăria sectorului 3 în colaborare cu ISMB.

ACTIVITATI DESFASURATE :
LOCATIE :
CROS PE SECTORUL 3 – 12.10.2012
PARCUL IOR
FOTBAL PE SECTORUL 3 19-10-2012
LICEUL NENIŢESCU
FOTBAL între LICEELE Sectorului 3 26-10-2012 Colegiul Tehnic Mihai Bravu
FOTBAL INTRE LICEE SECTORUL 3 16-11-2012
PARCUL IOR
Pe langa activitatile specifice catedrei de educatie fizica , realizarea planificarilor , efectuare testelor
cu elevii la clasele de liceu si profesionala , profesorul de sport a desfasurat in cadrul Formatiei
Reprezentative numeroase activitati constand in formarea tinerilor jucatori si educarea acestora in
spiritual jocului , al fair – play – ului competitiilor sportive etc.
RAPORT DE ACTIVITATE la catedra TIC
An şcolar 2012-2013, semetrul I
În semestrul I al anului şcolar 2011/2012, catedra de T.I.C a fost compusa din : prof.
Rogojeanu Luiza şi prof. Pirvulescu Ionut, informatician prof. Matache Valentin. După
constituirea catedrei, profesorii au avut în vedere studierea programelor corespunzătoare
claselor pe care le-au avut repartizate în norme si realizarea planificarilor calendaristice
semestriale si anuale, proiecte unitate de invatare, planuri de lectie.
În primul semestru al acestui an şcolar am realizat urmatoarele activităţi:
 la solicitarea Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, au fost întocmite şi
transmise
situaţii referitoare la profesorii de T.I.C din liceul nostru;
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 parcurgerea materiei a fost facuta conform planificarii; testele predictive, rezultatele lor ,
dar si chestionarele pentru stilurile de invatare, au stat la baza strategiei didactice in
procesul de invatare;
 discutarea testelor predictive şi a măsurilor luate în vederea îmbunătăţirii activităţii
şi înlăturarii decalajelor şi lipsurilor rezultate din evaluarea iniţială;
 realizarea portofoliilor personale cu modele de teste, fişe de lucru, de unităţi de învăţare,
planuri de lecţie;
 întocmirea mapelor profesorului şi îndrumarea elevilor pentru realizarea de portofolii;
 s-a pus accentul pe aplicatii practice realizand un plus de atractivitate si o consolidare a
cunostintelor teoretice; internetul a avut un rol central in procesul de invatare dar si in
realizarea unor miniproiecte, incurajand atat munca individuala dar si in echipa;
 in procesul de evaluare am incurajat si autoevaluarea, prin teste cu sistem de notare clar,
dar si prin discutii de apreciere a unor lucrari in cadrul clasei, deschis, pentru o evaluare
obiectiva, element important pentru stimularea motivarii elevilor pentru invatare;
 Dl. Prof. Pirvulescu Ionut a participat cu clasa a XI-a de la Liceul Dante Aligheri in
luna octombrie la actiunea “Porti deschise” in cadrul Universitatii Politehnice
Bucuresti, pentru o mai buna orientare profesionala dupa terminarea liceului;
 Dl. Prof. Pirvulescu Ionut in cadrul campaniei sociale “Tinerii uniti impotriva drogurilor”
am participat cu elevi ai clasei a X-a A ai liceului Dante Aligheri la actiunea din 9-112012 pentru constientizarea tinerilor asupra pericolelor consumului de droguri, dar si
pentru o implicare patriotica sub emblema “PE TRICOLOR E SCRIS UNIRE”.
 Pe data de 31.10.2012 dna prof. Rogojeanu Luiza impreuna cu d-nele profesoare Ioana
Aries, Baciu Nicoleta alaturi de elevii claselor 11B, 10C, si 12A au participat la
concursul Play Energy intitulat „Consumul redus de energie in propria casa”
 In perioada 19-25.11.2012 a avut loc a XIII editie a „Festivalului Național al Șanselor
Tale– România 2012”- o săptămâna a educației permanente ce s-a desfasurat sub
genericul „Mediul social mai sigur pentru o educație mai performantă”, unde d-na Prof.
Rogojeanu Luiza impreuna cu D-na Prof. Motohon Anca au realizat actiunea cu titlul
„Viitorul incepe azi” la clasele a XI-a B si a XII-a B;
 Pe data de 6.12.2012 dnele prof. Aries Ioana si Rogojeanu Luiza alaturi de clasa a 10 D
au participat la concursul SIGUR INFO- Neticheta-comunicarea pe internet;
 In toata aceasta perioada, am cautat sa avem o buna comunicare atat in cadrul catedrei cat
si cu celelalte cadre didactice, sa respectam si sa contribuim la respectarea
regulamentului intern, realizarea integrala si la timp a atributiilor;
 Profesorii de T.I.C. s-au preocupat în permanenţa în semestrul I al anului şcolar
2012/2013, pentru o bună desfăşurare a orelor în cele două laboratoare de informatică,
pentru o bună funcţionare şi păstrarea în bune condiţii a calculatoarelor, în colaborare cu
domnul prof. informatician Matache Valentin.
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RAPORT DE ACTIVITATE
al ariei curriculare “TEHNOLOGII” pe semestrul I, an şcolar 2012/2013
a) RAPORTUL ACTIVITATII CATEDREI DE MECANICA
În anul şcolar 2012 – 2013 Catedra de Mecanică din cadrul Grupului Şcolar de ConstrucţiiMontaj „Elie Radu” este constituită din 11 cadre didactice – ingineri şi maiştri instructori, astfel:
 5 ingineri titulari
 3 ingineri suplinitori
 3 maiştri instructori titulari (2 titulari ai şcolii, 1 titular detaşat)
În semestrul I al anului şcolar 2012 – 2013 toate cadrele didactice din cadrul comisiei
metodice au demonstrat preocupare pentru formarea continuă şi perfecţionare, urmărind prin
aceasta dezvoltarea şi actualizarea competenţelor generale, profesionale şi transversale, în raport cu
evoluţia nevoii de educaţie şi cu schimbările din structurile şi procesele educaţionale.
În acest sens, se pot evidenţia următoarele activităţi desfăşurate de membrii catedrei:
 În scopul dezvoltării competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică prin sistemul obţinerii
gradelor didactice a fost susţinută inspecţia curentă , pentru obţinerea gradului didactic I a d-nei ing.
Drapciug Mihaela;
 În scopul dobândirii de noi competenţe, prin programe de readaptare a calificării pentru noi
specializări şi noi funcţii didactice, altele decât cele obţinute prin formarea iniţială, d-na prof. Arieş
Ioana şi d-na prof. Jerca Gabriela au urmat cursurile Programului de formare profesionala integrat
din cadrul proiectului POS DRU « Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica) integrat si inovativ
de formare profesionala continua a personalului didactic din regiunile Bucuresti – Ilfov si Sud –
Muntenia » -Modul II .
 Un maistru instructor îşi completează studiile:
 Masterat TPPMU An I-Fac.de Ingineria Instalaţiilor Diaconescu Victor, anul III la
Facultatea de Ingineria Transporturilor
 Alte activităţi metodico-ştiinţifice desfăşurate de cadrele didactice de specialitate din unitatea
şcolară şi care vizează obiective şi conţinuturi cu impact asupra procesului instructiv-educativ sunt:
 Analiza nevoilor de educaţie şi stabilirea priorităţilor pentru proiectarea procesului de învăţământ
evidenţiate prin elaborarea de către toate cadrele didactice, la începutul semestrului, a planificărilor
calendaristice, proiectelor unităţilor de învăţare şi a proiectelor didactice;
 Elaborarea a două serii de teste iniţiale la toate clasele, la majoritatea disciplinelor tehnice şi pe
nivele de pregătire; rezultatele acestor teste au fost discutate în cadrul şedinţelor de catedră şi s-au
luat măsuri de ameliorare acolo unde a fost cazul;
 Efectuarea de asistenţe la ore de către directorul unităţii, directorul adjunct şi şeful de catedră a
tuturor cadrelor didactice de specialitate;
 Participarea coordonatorilor de practică, prof. ing. Arieş Ioana şi prof. ing. Ilie Narcisa, la
şedinţele de informare privind implementarea proiectului POS DRU „Pregătiţi pentru piaţa muncii”
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şi repartizarea săptămânilor de instruire practică comasată a claselor implicate (11 A, 11 B, 11 C ),
conform cerinţelor acestui proiect; pregatirea elevilor Macinic Stefan si Savu Gabriel, clasa a XII B
in vederea participarii la un concurs de referate si prezentari PPS , premiati cu plecare in Italia.
 D-nii maiştri-instructori Mărgineanu Marin şi Robei Gheorghe au fost interesaţi de asigurarea
unor condiţii de desfăşurare a orelor de pregătire practică comasată pentru elevi, în condiţii reale de
muncă, încheind cu diferiţi agenţi economici convenţii-cadru pentru orele de pregătire practică;
 În cadrul şedinţelor de catedră şi de arie au fost evidenţiate resursele materiale disponibile pentru
acest an şcolar şi s-au făcut propuneri pentru îmbunătăţirea bazei materiale tehnice a şcolii, inclusiv
crearea unei „biblioteci mobile” cu manuale de specialitate, în număr insuficient, ce pot fi utilizate
la clase în procesul didactic, şi a unei „biblioteci virtuale”, legată paginii web a şcolii, în care să fie
incluse auxiliare curriculare utile elevilor în cadrul orelor de curs sau pentru elaborarea proiectelor
de certificare a competenţelor profesionale de nivel 2 şi nivel 3;
 Au fost elaborate, de către profesorii îndrumători, listele temelor de proiect pentru examenele de
certificare a competenţelor profesionale de nivel 2 şi nivel 3 şi au fost avizate de către inspectorul
de specialitate ISMB, prof. ing. Gabriela Lichiardopol;
 D-na ing. Ilie Narcisa a susţinut în cadrul şedinţei ariei curriculare Tehnologii un referat cu tema
"Accesul la educaţie al persoanelor defavorizate", subliniind importanţa aplicării principiului
egalităţii şanselor la educaţie în învăţământul preuniversitar şi modalităţile de includere a acestor
persoane în viaţa normală a societăţii contemporane;
 La nivelul catedrei au fost prezentate referate ştiinţifice şi metodice de către prof. ing.
Dumitraşcu Marta şi Jerca Gabriela ;
 A continuat implicarea în Programul „A doua şansă” pentru învăţământ secundar inferior, în
parteneriat cu Liceul Teoretic „Decebal”, pe domeniile: mecanic, electric, construcţii, instalaţii şi
lucrări publice, membrii Ariei curriculare Tehnologii contribuind la educarea şi pregătirea
profesională a grupurilor dezavantajate;
Cu regret, în acest semestru s-a remarcat o scădere a motivaţiei şi implicării profesorilor ingineri
şi maiştrilor instructori în activităţi complementare de instruire şi educare a elevilor, activităţi care
constituiau tradiţii ale unităţii noastre şcolare.
b) RAPORTUL ACTIVITATII CATEDREI DE CONSTRUŢII
AN ŞCOLAR 2012 – 2013, SEM. I
In semestrul I al anului scolar 2012-2013, membrii Catedrei de constructii au intocmit
planificarile calendaristice pe baza programelor scolare in vigoare, au intocmit proiecte didactice in
vederea corelarii strategiilor didactice cu competentele specifice modulelor de specialitate. De
asemenea, au elaborate materiale auxiliare ( fise de lucru, fise tehnologice, teste de evaluare etc.).
Au indrumat elevii in vederea intocmirii referatelor si a portofoliilor. In calitate de diriginti (
Balabas Adriana, Vidu Viorica, Nastase Mircia ) au intocmit documentele scolare specifice,
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urmarind atitudinea elevilor fata de scoala.Si-au adus contributia la buna organizare a Balului
Bobocilor.
In vederea obtinerii Certificatului de Competente Profesionale au intocmit listele cu temele proiec
si au indrumat elevii in vederea realizarii acestora ( Vidu Viorica, Barbut Mihai).
Au participat la examenele de diferenta ,Balabas Adriana, Vidu Viorica, Barbut Mihai,
Nastasa Mircia.
S-au implicat la inscrierea elevilor in actuala clasa a IX a C, Balabas Adriana si Nastasa Mircia.
Au contribuit la informarea elevilor cu materiale didactice incercand sa capteze interesul acestora
fata de domeniul atat de vast al constructiilor si lucrarilor publice.Domnul Barbut Mihai a cointeresat
elevii clasei a XI a C in proiectul Play Energy ( Enel ) unde a primit diplome de participare .De
asemenea, d-na Balabas Adriana a vizitat Targul Educational al Municipiului Bucuresti si a analizat
impreuna cu elevii noile descoperiri ale stiintei si tehnicii.
Doamna Balabas A. a sprijinit si indrumat noii membrii ai Catedrei de constructii pentru buna
desfasurare a procesului de instruire scolara si extrascolara a elevilor ( Vidu Viorica, Barbut Mihai ).
Ca vicepresedinte a Comisiei de protectie civila si aparare impotriva dezastrelor , d-na Balabas A. a
instruit elevii si cadrele didactice in domeniul situatiilor de urgenta, a intocmit planul de masuri si a
colaborat cu membrii Comisiei PSI.
Domnul Nastase a fost membru in Comisia de disciplina, a dirigintilor, in Comisia
paritara FEN. A participat la diverse activitati cum ar fi: vizite cu elevii la expozitii cu utilaje,
materiale de constructii si mobilier, a efectuat serviciul pe scoala
( Ateliere scoala ), . A participat la curatenia in curtea scolii si la atelierele scoala.
Toti membrii Catedrei au efectuat serviciul pe scoala, respectiv ateliere, conform planificarii.
c) RAPORTUL ACTIVITATII CATEDREI DE ELECTROTEHNICĂ
AN ŞCOLAR 2012 – 2013, SEM. I

Catedra ELECTROTEHNICĂ
CURRICULUM
Membrii catedrei au proiectat si elaborat la timp documentele scolare, au respectat programele
scolare, normele de elaborare a documentelor de proiectare didactica, in vigoare. Acest lucru reiese
din planificarile calendaristice, proiecte didactice, unitati de invatare, planuri de lectie, planuri de
recapitulare, fisele de lucru, fise conspect, fise de evaluare, chestionare si fise de autoevaluare.
Acestia au aplicat cunostintele obtinute din cursurile de TIC, de formare continua, au adaptat
cunostintele, curriculum la particularităţile claselorşi ale elevilor, la nevoile şi la posibilitatile lor de
invatare;
S-a parcurs materia modulelor conform planificarilor si s-au notat ritmic elevii.
Profesorii catedrei au elaborat şi au aplicat diferite modalităţi de evaluare orala, scrisă, pe fişe de
evaluare, pe fişe sumative, fişe de laborator, pe eseu, pe referat, portofoliu sau pe proiect;
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S-a conceput şi elaborat teste predictive, profil electric, clasele a XI-a, a XII-a şi a XIV-a. S-au
elaborat planurile recapitulative şi planurile recuperative;
S-a întocmit documentaţia aferentă şi s-au suţinut examenele de diferenţă.
S-au conceput si repartizat temele pentru examenele de competenţă nivel III (Doamnele profesoare
Damian Maria şi Hilohi Sabina).

MANAGEMENT ŞCOLAR
S-au transmis informaţii cu privire la desfăşurarea concursurilor şcolare la nivel de sector sau
municipiu.
Proferii catedrei au participat la „Targul Educational Bucuresti 18-20 octotombrie 2012” impreuna
cu elevii clasei a XIV a Crps. şi la „Festivalul Sanselor Tale” - pentru dezvoltarea unei carieri
profesionale;

RESURSE UMANE
Doamna profesor Damian Maria a participat la programul de formare continua “PROELECTRIC I
”, la Conferinta de progres a proiectului POSDRU-CONCORD “Retea nationala de formare
continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar profesional si tehnic”, la UPB şi la
Conferinta publica “European Employer of Choice” in cadrul programului “Lifelong Learning
Programme” – Leonardo da Vinci, la UPB-CTANM-Centrul de Tehnologii Avansate. De asemenea
doamna profesor a absolvit programul “Competente in comunicare, performanta in educatie”, la
UNATC-Bucuresti.
Membrii catedrei au fost informaţii cu privire la oferta programului de perfecţionare şi formare
continuă la nivel de CCD şi ISMB.
Membrii catedrei au fost evaluaţii, prin inspecţii, de către directorul unităţii doamna profesor Arieş
Ioana sau au fost evaluaţii de metodişti externi (exemplu: doamna metodist Radoi Elena de la
Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, in cadrul vizitei de validare a Raportului de autoevaluare,
CEAC, an scolar 2011-2012) şi au obţinut calificative bune şi foarte bune.
La nivelul catedrei s-au prezentat referate ştinţifice cu privire la poluare şi încălzirea globală.

PARTENERIATE ŞI PROGRAME
Membrii catedrei au participat la Consfatuirea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar
tehnic si profesional, care a avut loc la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, cu ocazia inceperii noului
an scolar, tinuta sub egida ISMB, de catre d-na inspector Florina Pisleaga si d-na inspector Gabriela
Lichiardopol.
Membrii catedrei colaborează cu Facultatea de Inginerie Eletrică (Electrotehnică ) din Universitatea
Politehnică din Bucureşti în vederea orientării profesionale din învătământul superior.
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RESURSE MATERIALE
S-au utilizat înalta tehnologie în desfăşurarea orelor de specialitate: video proiectoare, calculatoare,
pezentării powerpoint create de profesorii catedrei de electrotehnică.
Baza materiala s-a diversificat prin elaborare de planşe, desene, scheme de specialitate din
domeniul electric.
RAPORTUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE PE SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2012 – 2013
Conform planului managerial şi a calendarului de activităţi pe semestrul I au fost realizate
următoarele activităţi educative în cadrul şcolii:
- Pe data de 29.09.2011 dnele prof. Marculescu Raluca Victoria, Nicoleta Baciu si Oprea
Laura au participat la Parada Elevilor cu clasele 13Arp si 9Bseral.
- Pe data de 1.10.2012 dnele prof. Marculescu Raluca si Aries Ioana au luat parte la Conferinta
„Managementul scolar al unitatilor preuniversitare” din cadrul proiectului bilateral Spania –
Romania „European schools”.
- Pe 4.10 si 11.10.2012 dnele prof. Marculescu Raluca, Angheluta Ana Maria, Berbec Angela,
Jerca Gabriela si Avram Anca au participat alaturi de copiii liceului la sesiunea de training ce
a avut loc in cadrul unitaii scolare, in cadrul proiectului YOUTH AGAINST HUMAN
TRAFFICKING implementat de Asociatia Pro Refugiu cu sprijinul financiar al Comisiei
Europene prin programmul tineret in actiune

-

Pe data de 12.10.2012 dnul. profesor Tomescu Constantin a participat cu elevii scolii noastre
la Crosul din sect 3 in Parcul I.O.R. unde au ocupat locurile 5,9,18 iar pe data de 19.10.2012
a participat cu elevii nostri la meciul de fotbal de la Colegiul Tehnic Costin Nenitescu.
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-

-

-

-

-

-

In perioada 17.10 – 20.10.2012 cadrele didactice: Marculescu Raluca, Avram Anca, Ceaus
Camelia, Paraschivescu Iuliana, Radu Marin, Motohon Ancuta, Robeei Gheorghe,alaturi de
elevii scolii noastre au fost la Targul educational organizat la Sala Polivalenta.
Pe data de 26.10.2011 dna prof. Marculescu Raluca Victoria a organizat, la nivelul tuturor
claselor de zi si seral, alegerile cu voturi secrete in vederea stabilirii sefilor de clase/
reprezentantilor consiliului elevilor.
Pe data de 31.10.2012 dnele profesoare Ioana Aries, Baciu Nicoleta si Rogojeanu Luiza
alaturi de elevii claselor 11B, 10C, si 12A au participat la concursul Play Energy intitulat
„Consumul redus de energie in propria casa”
Pe data de 5.11.2012 dnul Barlogeanu Nicolae impreuna cu dnele prof. Aries Ioana. Ilie
Narcisa si Marculescu Raluca au incheiat un acor de parteneriat cu ASOCIATIA
EUROPEANA PENTRU SIGURANTA SI ANTIDROG
Pe data de 19 si respectic 20.11.2012 dna. prof. Nica Cristina si dna prof. Pacurar Daniela au
organizat la clasa 9 B si 10 C un program de actiuni cu rol de formare si indrumare a elevilor.
Pe data de 21.11.2012 dna. prof. Paraschivescu Iuliana si clasa 9 A au organizat o actiune
intitulata Dezvoltarea profesionala si oportunitati de cariera.
Pe data de 22.11.2012 reprezentantul D.E.P.M.B. si dnele prof. Marculescu Raluca. Jerca
Gabriela. Pacurar Daniela si Aries Ioana au organizat la clasele 9A si 9B o actiune cu tema
Combaterii Violentei

Pe data 15.11.2012 dna prof Marculescu Raluca a elaborat si expediat la ISMB proiectul
educativ interjudetean „Ocolul Romaniei in 120 zile” in vederea inscrierii acestuia in
Calendarul activitatilor educative interjudetene ISMB iar pe data de 14.12. 2012 impreuna cu
dna Dir. Aries Ioana a elaborat si expediat la ISMB proiectul educativ municipal „Scoala o
prioritate” in vederea inscrierii acestuia in Calendarul activitatilor educative municipale
ISMB.
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In perioada 21-25.11.2012 dnele .prof. Berbec Angela ,Marculescu Raluca si Ilie Narcisa au
mers cu clasele dumnealor la Gaudeamus, organizat la Romexpo.
In perioada 17.11-18.12.2012 dnele prof. Berbec Angela, Marculescu Raluca si
Paraschivescu
Iuliana impreuna cu elevii scolii noastre au fost la Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti
unde s-au organizat ateliere de confectionat sorcove, stea, masti si turta dulce; intitulate “Cu
mama la muzeu …de sarbatori”
- In perioada 19-25.11.2012 a avut loc a XIII editie a „Festivalului Național al Șanselor
Tale– România 2012”- o săptămâna a educației permanente ce s-a desfasurat sub genericul
„Mediul social mai sigur pentru o educație mai performantă” ; toti elevii liceului nostru si
urmatoarele cadre didactice :Aries Ioana, Barlogeanu Nicolae, Marculescu Raluca, Bratuva
Ioana, Pacurar Daniela, Paraschivescu Iuliana, Avram Anca, Tomescu Constantin, Solymosi
Mihaela, Nica Cristina, Jerca Gabriela, Ilie Narcisa, Angheluta Ana Maria, Berbec Angela,
Oprea Laura, Maxim Lavinia, Motohon Ancuta, Daniela Constantin, Rogojeanu Luiza,
Onescu Cornelia, Ghenu Marina, Dumitrascu Marta si Niculescu Luminita au organizat in
afara orelor de curs:
 activitate de formare „Dezvoltarea profesionala si oportunitati de cariera”- 19.11.2012
 prezentari imagini foto/ video “ Mediul social mai sigur pentru o educatie
mai performanta”- 20.11.2012
 dezbatere:"Viitorul incepe azi" - consiliere de grup privind planificarea carierei”21.11.2012
 atelier informativ pentru elevi si profesori- ”Invatare continua autocunoasterea
si dezvoltarea personala”- 22.11.2012
 simpozion “Invatarea limbilor straine-atu pentru succes”- 23.11.2012
-
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-

-

-

-

In perioada 1-12.12.2012 dnele prof. Marculescu Raluca, Bratuva Ioana, Baciu Nicoleta si
dnul prof. Tomescu Constantin au realizat preselectiile si pregatirile pentru balul bobocilor cu
elevii claselor a 9-a zi.
Datorita eforturilor depuse de cadrele didactice Marculescu Raluca, Bratuva Ioana,Tomescu
Constantin, Baciu Nicoleta si dir adj Barlogeanu Nicolae in colaborare cu Primaria
Municipiului Bucuresti- Centrul de proiecte si programe educational si sportive pentru copii
si tineret Bucuresti, Balul Bobocilor a fost organizat pe data de 12.12.2012 la „Clubul
Princess”, mai avand ca sponsori si Scoala de dans ONE BEAT,scoala de atorie,film si tv EU
PE STICLA.RO; WHITE CARD si ORIFLAME unde de asemenea dnele. prof.
Paraschivescu Iuliana, Kirat Valentina si Ilie Narcisa au indrumat si sprijinit elevii
participanti.
În scopul editării unui nou număr al revistei şcolii „Excelsior” se continuă colectarea,
selecţia, prelucrarea şi redactarea materialelor (desene, eseuri, poezii etc.) de la elevi şi
profesori
Dna. prof. Marculescu Raluca a reactualizat pagina de Facebook a liceului unde pot fi
vizualizate pozele de la cele mai importante si interesante activitati educative din anul scolar
2011-2012 si din sem 1 , an scolar 2012-2013..
Pe data de 6.12.2012 dnele prof. Aries Ioana si Rogojeanu Luiza alaturi de clasa a 10 D au
participat la concursul SIGUR INFO- Neticheta-comunicarea pe internet
Pe data de 18.12.2012 dna prof. Oprea Laura si clasa 9C au vizitat muzeul Grigore Antipa.
Pe data de 19.12.2012 in parteneriat cu Liceul George Enescu si Centrul de copii dnele prof.
Angheluta Ana Maria , Marculescu Raluca, Jerca Gabriela si dnul prof, Tomescu Constantin
au strans hainute, jucarii si dulciuri pe care apoi le-au dus la acest centru, cu ocazia
Craciunului.

Toate aceste activităţi au fost organizate în echipe mixte elevi-profesori. În urma desfăşurării
acestora se remarcă o îmbunătăţire a relaţiei dintre profesori şi elevi şi o predispoziţie clară a
elevilor către activităţile educative, atât şcolare cât şi extraşcolare, elevii dând dovadă de seriozitate,
creativitate şi capacitate de a lucra în echipă.
RAPORTUL CONSILIERULUI EDUCATIV
PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
PE SEMESTRUL I , AN ŞCOLAR 2012 – 2013
Conform planului managerial şi a calendarului de activităţi pe semestrul I au fost realizate
următoarele activităţi educative în cadrul şcolii:
- în perioada 25.08- 4.09.2012 am urmat Modul 2 al Cursului IT&S- continuare la ECDL;
Program de formare continua cu tema ,,CENTRAREA CURRICULUMULUI PE
COMPETENTE" cu 15 credite transferabile.
28

LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU”
B-dul Energeticienilor nr. 5, Sector 3, Bucuresti
Tel. / Fax : 021.3466040
E-mail: grup_scolar_elie_radu@yahoo.com

In perioada 15.10.2012- 28.01.2013 am urmat cursul COMPENDIU: Investeşte în oameni!
din cadrul proiectului: "Dezvoltarea COMPEteNţelor personalului Didactic şi didactic
auxiliar de conducere din sistemul de învaţământ preUniversitar – COMPENDIU",
finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN- Program Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;pe Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare
profesională"
- Pe data de 29.09.2011 am participat la Parada Elevilor cu clasele 13Arp si 9Bseral.
- Pe data de 1.10.2012 am luat parte la Conferinta „Managementul scolar al unitatilor
preuniversitare” din cadrul proiectului bilateral Spania – Romania „European schools”.
- In calitate de coordonator, pe data de 4.10 si 11.10.2012 am participat alaturi de copiii
liceului la sesiunea de training ce a avut loc in cadrul unitaii scolare, in cadrul proiectului
educational regional YOUTH AGAINST HUMAN TRAFFICKING implementat de
Asociatia Pro Refugiu cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programmul tineret in
actiune
-

In perioada 17.10 – 20.10.2012 alaturi de elevii scolii noastre am fost la Targul educational
organizat la Sala Polivalenta.
- Pe data de 26.10.2011 am organizat, la nivelul tuturor claselor de zi si seral, alegerile cu
voturi secrete in vederea stabilirii sefilor de clase/ reprezentantilor consiliului elevilor.
- Pe data de 5.11.2012 am incheiat un acord de parteneriat cu ASOCIATIA EUROPEANA
PENTRU SIGURANTA SI ANTIDROG
- Pe data de 22.11.2012 alaturi de reprezentantul D.E.P.M.B, Neagoe Sorin Costel. am
organizat la clasele a 9-a o actiune de combatere a violentei cu tema Unde-i lege,nu-i
tocmeala.
-
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In calitate de coordonator si organizator, pe data 15.11.2012 am elaborat si expediat la ISMB
proiectul educativ interjudetean „Ocolul Romaniei in 120 zile” in vederea inscrierii acestuia
in Calendarul activitatilor educative interjudetene ISMB iar pe data de 14.12. 2012 - proiectul
educativ municipal „Scoala o prioritate” in vederea inscrierii acestuia in Calendarul
activitatilor educative municipale ISMB.
- In perioada 21-25.11.2012 am mers cu clasa 13 A rp la Gaudeamus, organizat la Romexpo.
- In calitate de coordonator, pe data de 28.11.2012 am incheiat un protocol de colaborare intre
Liceul nostru Tehnologic Elie Radu si Scoala Gimnaziala nr,20 ; parteneriat in
implementarea proiectului educational regional Adolescenta fara VIOLENTA cu desfasurare
de activitati socio-psiho-educationale in perioada 1.10.2012- iunie 2016.
- In perioada 17.11-18.12.2012 cu elevii scolii noastre am fost la Muzeul National al Satului
Dimitrie Gusti unde s-au organizat ateliere de confectionat sorcove, stea, masti si turta dulce;
intitulate “Cu mama la muzeu …de sarbatori”
- In perioada 19-25.11.2012 a avut loc a XIII editie a „Festivalului Național al Șanselor
Tale– România 2012”- o săptămâna a educației permanente ce s-a desfasurat sub genericul
„Mediul social mai sigur pentru o educație mai performantă” ; am organizat si coordonat in
afara orelor de curs:
 activitate de formare „Dezvoltarea profesionala si oportunitati de cariera”- 19.11.2012
 prezentari imagini foto/ video “ Mediul social mai sigur pentru o educatie
mai performanta”- 20.11.2012
 dezbatere:"Viitorul incepe azi" - consiliere de grup privind planificarea carierei”21.11.2012
 atelier informativ pentru elevi si profesori- ”Invatare continua autocunoasterea
si dezvoltarea personala”- 22.11.2012
 simpozion “Invatarea limbilor straine-atu pentru succes”- 23.11.2012
-
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-

In perioada 1-12.12.2012 am realizat preselectiile si pregatirile pentru balul bobocilor cu
elevii claselor a 9-a zi.In colaborare cu Primaria Municipiului Bucuresti- Centrul de proiecte
si programe educational si sportive pentru copii si tineret Bucuresti si cu sponsorii: Scoala de
dans ONE BEAT,scoala de actorie, film si tv- EU PE STICLA.RO; WHITE CARD si
ORIFLAME, am organizat Balul Bobocilor pe data de 12.12.2012 la „Clubul Princess”.

-

am reactualizat pagina de Facebook a liceului unde pot fi vizualizate pozele de la cele mai
importante si interesante activitati educative din anul scolar 2011-2012 si din sem 1 , an
scolar 2012-2013..
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-

In calitate de coordonator si organizator, pe data de 19.12.2012 am incheiat un parteneriat
intitulat Daruri de Craciun, intre Liceul Tehnologic Elie Radu, Colegiul National de Muzica
George Enescu, Fundatia Sfanta Macrina si Asociatia pentru Invatamant, dezvoltare si
educatie AIDE in care s-au strans hainute, jucarii si dulciuri ulterior donate prin intermediul
lui Mos Craciun copiiilor din centrul Sf. Macrina.

Toate aceste activităţi au fost organizate în echipe mixte elevi-profesori. În urma desfăşurării
acestora se remarcă o îmbunătăţire a relaţiei dintre profesori şi elevi şi o predispoziţie clară a
elevilor către activităţile educative, atât şcolare cât şi extraşcolare, elevii dând dovadă de seriozitate,
creativitate şi capacitate de a lucra în echipă.
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE
ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
An şcolar 2012 – 2013Semestrul I,
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a fost numită în acest an şcolar prin Decizia nr. 16 /
01.09.2012, în următoarea componenţă:
 Coordonator – director, prof. ing. Arieş Ioana
 Responsabil – prof. ing. Ilie Narcisa
 Membrii – prof. Păcurar Daniela, prof. Rogojeanu Luiza, prof. Jerca Gabriela
(reprezentant FSLI), m.i. Năstasă Mircia (reprezentant FEN), elev – reprezentant al
Consiliului elevilor – Nedelcu Bedri Mihai (clasa a XII-a A), părinte – reprezentant al
Comitetului de părinţi – d-na Nanău Liliana.
În această componenţă, CEAC a desfăşurat, în primul semestru al anului şcolar 2012 – 2013,
activităţi specifice de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar,
fiind preocupată exclusiv de realizarea unor legături permanente între participanţii la procesul de
instruire şi educaţie de la nivelul unităţii şcolare: şcoală – elevi – părinţi - comunitate.
Astfel, activitatea CEAC s-a făcut remarcată prin următoarele strategii:
 colaborarea permanentă a membrilor CEAC cu echipa managerială pentru actualizarea
Planului de Acţiune a Şcolii pe baza PRAI şi PLAI Bucureşti 2009 – 2013 şi a documentaţiei
aferente, conform noilor cerinţe de calitate cuprinse în Ghidul de elaborare PAS 2009;
 elaborarea şi transmiterea în timp util a Raportul Procesului de autoevaluare pentru anul
şcolar 2011 – 2012 şi Raportului anual de evaluare internă a unităţii şcolare pentru 2011 – 2012,
noul format ARACIP, conform prevederilor OMECT 6308 /19.12.2008 privind Asigurarea Calităţii
în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar;
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 elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2012 – 2013, pe
principiile asigurării calităţii şi pe diferite probleme apărute la nivelul unităţii de învăţământ;
 elaborarea şi transmiterea în timp util a Raportului de monitorizare internă la data prevăzută
în reglementări: 15 decembrie;
 elaborarea, analiza şi centralizarea chestionarelor de interese aplicate elevilor şi cadrelor
didactice, în scopul identificării nevoilor specifice de instruire şi de educaţie;
 aplicarea chestionarelor privind stilurile de învăţare ale elevilor, de către diriginţii claselor a
IX-a;
 aplicarea unor chestionare privind situaţia elevilor şcolii, conform noilor cerinţe de structură
a raportului ARACIP;
 organizarea activităţilor specifice inspecţiei de validare a Raportului Procesului de
autoevaluare efectuată de către d-nele auditori prof. Maria Rădoi şi prof. Manuela Buşe;
 CEAC a avut o colaborare deosebită şi un real sprijin în demersurile sale din partea d-nelor
prof. Paraschivescu Iuliana şi prof. Mărculescu Raluca – Coordonator de proiecte şi programe
educative.
Au fost desfăşurate şedinţe lunare de lucru ale CEAC, în care au fost discutate şi elaborate
diferite documente a căror necesitate a apărut ca urmare a aplicării Legii educaţiei naţionale şi
aprobării unor regulamente şi metodologii noi specifice învăţământului liceal tehnic şi profesional.
Au fost elaborate noi proceduri şi revizuite unele dintre procedurile existente, prin modificări de
formă, necesitatea acestora apărând în urma unor reglementări noi şi datorită unor probleme
identificate în cadrul procesului instructiv-educativ specific unităţii noastre şcolare:
 Procedura privind accesul persoanelor în incinta unităţii
 Procedura privind siguranţa elevilor în incinta şi în afara unităţii
 Procedura pentru organizarea şi desfăşurarea serviciului pe şcoală al profesorilor
 Procedura pentru organizarea şi desfăşurarea serviciului pe şcoală al elevilor
 Procedură privind prevenirea şi combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar
Prin colaborarea cu d-na prof. consilier psihopedagog Angheluţă Anamaria au fost discutate şi
vor fi elaborate noi proceduri privind serviciile de consiliere şi orientare şcolară şi profesională
pentru elevi şi părinţi, proceduri ce vor fi supuse aprobării consiliului profesoral, în momentul
definitivării.
În şedinţele de lucru ale CEAC s-au discutat eventuale activităţi ce vor fi propuse pentru
calendarul derulat în perioada 1 – 5 aprilie, în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai
bun!”
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Şi în continuare membrii comisiei de asigurare a calităţii din şcoală vor fi receptivi la orice
propuneri de îmbunătăţire a procesului instructiv-educativ, propuneri venite atât de la cadrele
didactice, cât şi de la elevi, în limitele permise de legislaţia specifică în domeniu.

RAPORTUL ACTIVITĂŢILOR
REALIZATE CU AJUTORUL CONSILIULUI ELEVILOR
ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013 SEM 1
-

Conform planului managerial şi calendarului de activităţi pe anul scolar 2010-2011 au fost
realizate următoarele activităţi educative în cadrul şcolii, astfel ca pe data de:
-

-

-

-

-

-

Pe data de 29.09.2011 clasele 13Arp si 9Bseral au participat la Parada Elevilor cu.dnele prof.
Marculescu Raluca Victoria, Nicoleta Baciu si Oprea Laura
Pe 4.10 si 11.10.2012 consiliul elevilor a participat alaturi de dnele prof. Marculescu Raluca,
Angheluta Ana Maria, Berbec Angela, Jerca Gabriela si Avram Anca, la sesiunea de training
ce a avut loc in cadrul unitaii scolare, in cadrul proiectului educational regional YOUTH
AGAINST HUMAN TRAFFICKING implementat de Asociatia Pro Refugiu cu sprijinul
financiar al Comisiei Europene prin programul tineret in actiune
Pe data de 12.10.2012 elevii scolii noastre au participat cu dnul. profesor Tomescu
Constantin la Crosul din sect 3 in Parcul I.O.R. unde au ocupat locurile 5,9,18 iar pe data de
19.10.2012 au participat la meciul de fotbal de la Colegiul Tehnic Costin Nenitescu.
In perioada 17.10 – 20.10.2012 elevii scolii noastre au fost la Targul educational organizat la
Sala Polivalenta alaturi de cadrele didactice: Marculescu Raluca, Avram Anca, Ceaus
Camelia, Paraschivescu Iuliana, Radu Marin, Motohon Ancuta, Robeei Gheorghe..
Pe data de 31.10.2012 elevii claselor 11B, 10C, si 12A au participat alaturi de dnele
profesoare Ioana Aries, Baciu Nicoleta si Rogojeanu Luiza, la concursul Play Energy intitulat
„Consumul redus de energie in propria casa”
Pe data de 19 - 20.11.2012 clasele 9B si 10C au participat la un program de actiuni cu rol de
formare si indrumare a elevilor, organizate de dnele. prof. Nica Cristina si Pacurar Daniela.
Pe data de 21.11.2012 clasa 9A si dna. diriginta prof. Paraschivescu Iuliana au organizat o
actiune intitulata Dezvoltarea profesionala si oportunitati de cariera.
Pe data de 22.11.2012 clasele 9A si 9B au participat la la o actiune de combatere a violentei
cu tema Unde-i lege,nu-i tocmeala, organizata de reprezentantul D.E.P.M.B.- Neagoe Sorin
Costel si dnele prof. Marculescu Raluca. Jerca Gabriela. Pacurar Daniela si Aries Ioana
In perioada 21-25.11.2012 clasele dnelor .prof. Berbec Angela ,Marculescu Raluca si Ilie
Narcisa au mers la Gaudeamus, organizat la Romexpo.
Pe data de 28.11.2012 clasele 9A si 10B au participat la o serie de activitati socio-psihoeducationale realizate de dnele Marculescu Raluca si Angheluta Ana Maria, care au incheiat
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-

-

-

-

un protocol de colaborare intre Liceul nostru Tehnologic Elie Radu si Scoala Gimnaziala
nr,20; parteneriat in implementarea proiectului educational regional Adolescenta fara
VIOLENTA cu desfasurare in perioada 1.10.2012- iunie 2016.
In perioada 17.11-18.12.2012 elevii scolii noastre au fost impreuna cu dnele prof. Berbec
Angela, Marculescu Raluca si Paraschivescu Iuliana, la Muzeul National al Satului Dimitrie
Gusti unde s-au organizat ateliere de confectionat sorcove, stea, masti si turta dulce; intitulate
“Cu mama la muzeu …de sarbatori”
In perioada 19-25.11.2012 a avut loc a XIII editie a „Festivalului Naţional al Şanselor
Tale– România 2012”- o săptămâna a educaţiei permanente ce s-a desfasurat sub genericul
„Mediul social mai sigur pentru o educaţie mai performantă” ; toti elevii liceului nostru si
urmatoarele cadre didactice :Aries Ioana, Barlogeanu Nicolae, Marculescu Raluca, Bratuva
Ioana, Pacurar Daniela, Paraschivescu Iuliana, Avram Anca, Tomescu Constantin, Solymosi
Mihaela, Nica Cristina, Jerca Gabriela, Ilie Narcisa, Angheluta Ana Maria, Berbec Angela,
Oprea Laura, Maxim Lavinia, Motohon Ancuta, Daniela Constantin, Rogojeanu Luiza,
Onescu Cornelia, Ghenu Marina, Dumitrascu Marta si Niculescu Luminita au organizat in
afara orelor de curs:
 activitate de formare „Dezvoltarea profesionala si oportunitati de cariera”-19.11.2012
 prezentari imagini foto/ video “ Mediul social mai sigur pentru o educatie
mai performanta”- 20.11.2012
 dezbatere:"Viitorul incepe azi" - consiliere de grup privind planificarea carierei”21.11.2012
 atelier informativ pentru elevi si profesori- ”Invatare continua autocunoasterea
si dezvoltarea personala”- 22.11.2012
 simpozion “Invatarea limbilor straine-atu pentru succes”- 23.11.2012
In perioada 1-12.12.2012 consiliul elevilor si dnele prof. Marculescu Raluca, Bratuva Ioana,
Baciu Nicoleta, dnul prof. Tomescu Constantin au realizat preselectiile si pregatirile pentru
balul bobocilor cu elevii claselor a 9-a zi.
Datorita eforturilor depuse de copiii implicati si de cadrele didactice Marculescu Raluca,
Bratuva Ioana,Tomescu Constantin, Baciu Nicoleta,dir adj Barlogeanu Nicolae in colaborare
cu Primaria Municipiului Bucuresti- Centrul de proiecte si programe educational si sportive
pentru copii si tineret Bucuresti, Balul Bobocilor a fost organizat pe data de 12.12.2012 la
„Clubul Princess”, mai avand ca sponsori si Scoala de dans ONE BEAT,scoala de atorie,film
si tv EU PE STICLA.RO; WHITE CARD si ORIFLAME unde de asemenea dnele. prof.
Paraschivescu Iuliana, Kirat Valentina si Ilie Narcisa au indrumat si sprijinit elevii
participanti.
Pe data de 6.12.2012 clasa a 10D a participat alaturi de dnele prof. Aries Ioana si Rogojeanu
Luiza, la concursul SIGUR INFO- Neticheta-comunicarea pe internet
Pe data de 18.12.2012 clasa 9C si dna prof. Oprea Laura au vizitat muzeul Grigore Antipa.
Pe data de 19.12.2012 consiliul elevilor si dnele Marculescu Raluca, Angheluta Ana Maria ,
dnul Tomescu Constantin au incheiat un parteneriat intitulat Daruri de Craciun, intre Liceul
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nostru Tehnologic Elie Radu, Colegiul National de Muzica George Enescu, Fundatia Sfanta
Macrina si Asociatia pentru Invatamant, dezvoltare si educatie AIDE in care s-au strans
hainute, jucarii si dulciuri ulterior donate prin intermediul lui Mos Craciun copiiilor din
centrul Sf. Macrina
Toate aceste activităţi au fost organizate în echipe mixte elevi-profesori. În urma desfăşurării
acestora se remarcă o îmbunătăţire a relaţiei dintre profesori şi elevi şi o predispoziţie clară a
elevilor către activităţile educative, atât şcolare cât şi extraşcolare, elevii dând dovadă de seriozitate,
creativitate şi capacitate de a lucra în echipă.

RAPORT ÎNTOCMIT ÎN URMA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DIN
CADRUL
"FESTIVALULULUI NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE"
An şcolar 2012-2013 sem.I
Nr.
Crt.

1

2

3

4

Activitatea
realizată/Descrierea
activităţii

ACTIVITATE DE
FORMARE
„Dezvoltarea profesionala si
oportunitati de cariera”
PREZENTARI IMAGINI
FOTO/ VIDEO
“ Mediul social mai sigur
pentru o educatie mai
performanta”
DEZBATERE:
"Viitorul incepe azi" consiliere de grup privind
planificarea carierei
ATELIER INFORMATIV
PENTRU ELEVI SI
PROFESORI”Invatare continua autocunoasterea si
dezvoltarea personala”

Obiectivele urmărite

Locul și data
desfăşuraării

Participanţi

Rezultatele
obţinute şi
impactul la nivelul
unităţii

- promovarea

Lic. Teh. Elie
Radu
19.11.2012

- profesori diriginti
,elevi
- reprezentantii
scolii postliceale
FEG Bucuresti
- profesori,
- consiliul elevilor

- Impact puternic
asupra
participantilor, ceea
ce i-a determinat să
propună continuarea
dezbaterilor pe
diverse teme
specifice tinerilor şi
cu altă ocazie.

- profesori diriginti,
-- parinti de la Lic.
Teh. “Elie Radu”
- profesori diriginti,
- parinti de la Lic.
Teh. “Elie Radu” si
Col. Teh.
Material Rulant

- Experienţele
dobândite de
grupele de elevi vor
fi împărtăşite
tuturor, pe baza
materialelor
rezultate şi ele vor
face subiectul unui
material informativ
unitar, care poate
constitui o bază de
lucru în activitatea
educativă la clasă.

conceptului de
învăţare pe tot
parcursul vieţii
- stimularea învăţării la
vârsta adultă
- formarea continuă a
elevilor
- promovarea,
recunoasterea si
implementarea
conceptului de „scoala
performanta”

Lic. Teh. Elie
Radu
20.11.2012

Lic. Teh. Elie
Radu
21.11.2012
Lic. Teh. Elie
Radu
22.11.2012

- identificarea celor
mai bune metode

5

SIMPOZION
“Invatarea limbilor straineatu pentru succes”

pentru prevenirea si
combaterea
abandonului scolar

Lic. Teh. Elie
Radu
23.11.2012

- profesori de lb
straine,
elevi, diriginti
- reprezentantii
scolii
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- dezvoltarea

postliceale FEDU
Bucuresti

abilitatilor de
comunicare intr-o
limba straina
-cresterea gradului de
constientizare a
importantei invatarii
unei limbi straine.

Director,
Arieş Ioana
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