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I. Contextul legislativ 

 

Colegiul  Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria își 

desfășoară activitatea potrivit următoarelor legi, regulamente și metodologii 

de bază: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial 
nr.18/10.01.2011cu modificările și completările ulterioare; 

- Programul Național de Guvernare 2016-2020, privind sistemul de educație; 
- Ordin nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar 
cu modificările și completările ulterioare; 

- LEGEA nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației; 

- OMEdCT nr. 5561/2011 – Metodologia privind generalizarea instrumentelor de 
asigurare a calității în educație și formare profesională la nivelul rețelei 
învățământului profesional și tehnic; 

- O.M.E.N. nr. 5447/31.08.2020 cu privire la Regulamentul de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

- Ordin nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 
anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar; 

- Ordin nr. 3860/2011 privind criteriile și metodologia de evaluare a personalului 
contractual; 

- OMECTS nr. 43907/07.06.2012 privind înființarea Consiliului Național pentru 
prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar; 

- Ordin nr.5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar; 

- Ordin nr.5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

- Alte metodologii și regulamente care vin în sprijinul Legii educației naționale nr. 
1/2011 

- Statutul elevului. 
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II. Analiza SWOT – stabilirea relației dintre nevoile de educație existente și 

oferta concretă a școlii 

 

1. Oferta curriculară 

DOMENIUL 
PUNCTE TARI (STRENGTS) 

 

PUNCTE SLABE(WEAKNESSES) 

  

OFERTA 
CURRICULARĂ 

-Liceul dispune de întreg materialul 
curricular (planuri de învăţământ, 
programe şcolare, auxiliare 
curriculare-manuale, ghiduri de 
aplicare, culegeri de probleme); 

-Centrarea demersului didactic pe elev 

-Ore de curs interactive atractive și 
bine documentate 

-Disciplinele opţionale – curriculum la 
decizia şcolii – satisfac cerinţele 
părinţilor şi ale elevilor 

-Valorificarea și creșterea potențialului 
elevilor 

-Implicarea mai putin activă a unor 
cadre didactice, elevi şi părinţi în 
organizarea activităţilor 
extracurriculare 

-Înființarea unor clase de bilingv limba 
engleză 

-Formalismul 

 

  

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) 

 

AMENINȚĂRI (THREATS) 

 

-Identificarea oportunităţilor de formare a 
cadrelor didactice CCD, precum şi 
programele de formare ale ISJ, oferă 
posibilitatea satisfacerii dorinţei de 
informare şi cunoaştere în diferite domenii 
de activitate 

-Platformele educaţionale contribuie la 
dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru 
învăţare  

-CDS permite valorificarea abilităţilor 
individuale 

-Insuficienta diversificare şi adecvare a 
programelor şcolare la cerinţele şi 
solicitările elevilor poate duce la 
scăderea motivaţiei lor pentru învăţare 
precum şi interesul pentru acest liceu 

 

 

 

 



5 
 

2. Resurse umane 

DOMENIUL 
PUNCTE TARI (STRENGTS) 

  

PUNCTE SLABE(WEAKNESSES) 

 

RESURSE 
UMANE 

-Corp profesoral de elită 

-Disponibilitate pentru munca 
suplimentară a unor angajați 

-Profesori autori de manuale 

-Personal didactic calificat în proporţie 
de 100% 

-Ponderea cadrelor didactice titulare cu 
gradul I este de 84% 

-Ponderea cadrelor didactice cu 
performanţe la concursuri şcolare în 
activitatea didactică este de 60% 

-Relaţiile interpersonale (profesor-
elev, conducere-subalterni, profesori-
părinţi, profesori-profesori) existente 
favorizează crearea unui climat 
educaţional deschis, stimulativ 

-Există o bună delimitare a 
responsabilităţilor cadrelor didactice 
(există comisii constituite pe diverse 
probleme) precum şi o bună 
coordonare a acestora 

-Perfecţionarea tipului de  relaţie 
profesor-elev prin intermediul 
Consiliului Şcolar al Elevilor 

-Nu există probleme personale 
deosebite, de sănătate şi familiale, care 
ar putea afecta calitatea desfăşurării 
procesului de învăţământ 

-Conservatorismul şi rezistenţa la 
schimbare a unor cadre didactice 

-Lipsa de interes pentru şcoală a 
unor elevi, în special a celor 
proveniţi din medii socio-culturale  
defavorizate 

-Slaba participare a elevilor la 
olimpiade şcolare la disciplinele din 
aria curriculară Ştiinţe, explicaţia 
constând în opţiunea elevilor în 
special pentru disciplinele filologice 
atunci când au venit la liceul nostru 

-Mişcarea cadrelor didactice -  în 
fiecare an se schimbă câte 2-3 
profesori netitulari 

-Lipsa profesorilor titulari pentru 
discipline pedagogice 

-Activități team-bilding 

 

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) 

 

AMENINȚĂRI (THREATS) 

 

-Numărul de întâlniri şi activităţi 
comune ale cadrelor didactice în afara 

-Insuficienta diversificare şi 
adecvare a programelor şcolare la 
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orelor de curs favorizează împărtăşirea 
experienţei, creşterea coeziunii 
grupului, o comunicare mai bună 

-Varietatea cursurilor de formare şi 
perfecţionare ale cadrelor didactice 
organizate de ISJ, CCD, ONG, 
Universităţi 

-Întâlnirile frecvente de câte ori este 
cazul între cadrele didactice şi părinţii 
elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul 
clasei/şcolii, consultaţiile), consilierea 
pe probleme psihopedagogice, 
referitoare la copii. 

-Calitatea elevilor  

-Existența unei echipe manageriale 
competente 

cerinţele şi solicitările elevilor poate 
duce la scăderea motivaţiei lor 
pentru învăţare precum şi interesul 
pentru acest liceu 

-Salariile mici din învăţământ pot 
afecta gradul de motivare în 
angajarea în activitatea didactică a 
unor membri din personalul didactic 
şi auxiliar 

 

  

3. Resurse materiale și financiare 

DOMENIUL 
PUNCTE TARI (STRENGTS) 

  

PUNCTE SLABE(WEAKNESSES) 

 

RESURSE 
MATERIALE ȘI 
FINANCIARE 

-Starea fizică a spaţiilor şcolare şi 
încadrarea în normele de igienă 
corespunzătoare 

-Existenţa cabinetelor, laboratoarelor 
funcţionale pentru anumite discipline, 
a sălii de sport: informatică, biologie, 
geografie, pedagogie, limba română, 
consiliere psihopedagogică 

-Existenţa unei  biblioteci  cu 28000 
volume 

-Existenţa unui post de radio al liceului, 
numit RADIO DZC, câştigat în urma 
unui concurs de oferte 

-Funcţionarea unei cantine în incinta 
complexului liceal 

-Terenurile de sport necesită un nou 
covor asfaltic 

-Faţada clădirilor trebuie renovată 

-Reabilitarea internatului 

-Înlocuirea acoperișului la corpul B 
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-Muzeul ,,Mircea Scarlat’’ care a intrat 
în circuitul muzeistic al municipiului 
Alexandria   

-Existenţa unor fonduri extrabugetare 
pentru igienizarea şi modernizarea 
spaţiilor şcolare, pentru reparaţii 
curente, pentru achiziţionarea de 
material didactic, produse soft, material 
sportiv, produse de curăţenie, materiale 
de birou 

-Existența unui cabinet de proiecție 

-Conectarea liceului  la internet, 
abonamentul fiind plătit cu fonduri 
proprii 

-Reabilitarea instalației termice 

-Renovarea grupurilor sanitare din 
internat şi cantină 

-Conectarea cantinei la sistemul de 
gaze naturale. 

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) 

 

AMENINȚĂRI (THREATS) 

 

-Descentralizare şi autonomie 
instituţională 

-Parteneriat cu comunitatea locală 
(primărie, consiliul local),ONG, firme 
comerciale 

-Posibilitatea antrenării elevilor şi 
părinţilor în activităţile de întreţinere a 
spaţiilor liceului 

-Posibilitatea de realizare a veniturilor 
extrabugetare 

-Atitudinea unor elevi  privind 
păstrarea şi întreţinerea spaţiilor 
şcolare şi a mobilierului în lipsa 
unor preocupări insistente din partea 
întregului personal didactic şi 
auxiliar pentru educarea unei 
conduite civilizate viitoare 

-Uzura morală a echipamentelor 
existente generată de ritmul 
accelerat al schimbărilor 
tehnologice 
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4. Relațiile cu comunitatea 

DOMENIUL 
PUNCTE TARI (STRENGTS) 

 

PUNCTE SLABE(WEAKNESSES) 

 

RELAȚIILE CU 
COMUNITATEA 

-Semestrial comisia diriginţilor 
organizează întâlniri cu reprezentanţi 
ai Poliţiei şi Parchetului – în scopul 
prevenirii delincvenţei juvenile, cu 
organizaţia „Crucea Roşie” – ore de 
educaţie pentru sănătate 

-Există programe de colaborare cu 
Palatul Copiilor, cu Centrul Judeţean 
de conservare şi valorificare a creaţiei 
populare, cu Biroul de informare-
recrutare tineri privind cariera militară, 
cu Oficiul pentru protecţia 
consumatorului, cu Agenţia judeţeană 
pentru protecţia mediului, cu Muzeul 
Judeţean de Istorie 

-În vederea încurajării acţiunilor de 
protecţie a mediului înconjurător, se 
desfăşoară programul „Eco-şcoală”, cu 
extindere la nivel european, şi 
programul ecologic „Tineri reporteri 
pentru mediu” 

Pentru încadrarea în viaţa socială a 
copiilor cu deficienţe, se desfăşoară 
programul naţional „Acţiunea 
comunitară” 

-Conducerea şcolii organizează 
întâlniri semestriale cu Asociaţia de 
Părinţi ,, Mircea Scarlat”, suplimentate 
de consultaţii individuale cu părinţii 
acordate de către prof. diriginţi atunci 
când este cazul 

-Dezvoltarea relaţiei profesor-elevi-
părinţi se realizează prin semnarea 
Acordului de parteneriat pentru 
educaţie, dar şi prin serbările şi 
spectacolele şcolare 

-Slaba implicare a unor cadre 
didactice diriginţi în educaţia 
morală a elevilor. 

-Puţine activităţi desfăşurate în liceu 
solicită coparticiparea părinţilor 

-Legăturile cu instituţiile de 
învăţământ superior din localitate, în 
vederea realizării unei orientări 
vocaţionale adecvate, sunt 
insuficiente şi necoordonate 
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-Liceul colaborează cu Biserica 

-Există colaborare cu autorităţile 
locale în ceea ce priveşte repartizarea 
fondurilor necesare pentru întreţinerea 
şi repararea localurilor şcolii 

-Există colaborare cu ONG- uri, 
respectiv cu Asociaţia umanitară 
„Copiii – oglinda viitorului 2004” cu 
sediul în Piteşti  

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) 

 

AMENINȚĂRI (THREATS) 

 

-Disponibilitatea şi responsabilitatea 
unor instituţii de a veni în sprijinul 
şcolii(primărie, ONG,Biserica, Poliţia) 

-Cererea exprimată de Consiliul Școlar 
al elevilor privind desfăşurarea de 
activităţi comune părinţi – profesori - 
elevi 

-Interesul instituţiilor de învăţământ 
superior din capitală de a-şi prezenta 
oferta educaţională 

-Organizarea defectuoasă a 
activităţilor de parteneriat poate 
conduce la diminuarea sau chiar 
anihilarea efectelor scontate 

-Nivelul de educaţie, timpul limitat 
şi distanţa de la domiciliul 
părinţilor la liceu poate conduce la 
slaba implicare a părinţilor în viaţa 
şcolară 

-Indiferenţa unor familii faţă de 
situaţia şcolară a copiilor lor 

-Conservatorismul unor părinţi 

-Lipsa educaţiei de acasă, 
comportamentul necivilizat al unor 
elevi generat în parte de mediul 
familial defavorizant din punct de 
vedere socio-cultural.  

 

 

 

 

 

 



10 
 

III. Analiza situației la învățătură și disciplină în anul școlar 

2019-2020: 

Anul școlar 2019-2020, an școlar atipic pentru învățământul românesc, datorită 

pendemiei de COVID-19, a început sub auspicii normale, procesul de învățământ desfășurându-

se în primul semestrul și o parte a semestrului al doilea, în condiții normale de prezență și 

activitate. 

Începând cu 11 martie 2020 am fost nevoiți să preluăm din mers metode de învățare 

online, dar prin implicare și spirit de echipă, elevii și cedrele didactice din CNPMS au reușit să 

ducă la bun sfârșit anul școlar, să organizeze cursuri de pregătire pentru elevii claselor terminale 

și chiar o festivitate de premiere pentru absolvenți.  

 

Situaţia veniturilor, cheltuielilor, normelor, posturilor şi a gradului de acoperire cu 

personal didactic de specialitate a posturilor didactice din colegiu, în anul școlar 2019-2020, se 

prezintă astfel: 

A. BUGETUL LOCAL: 
 

I.  Finanțare cost standard:  

1. Navetă: 4000 lei  

2. Burse elevi: 120000 lei 
 

3. Bunuri şi servicii: 342000 lei 
Furnituri de birou: 8000 lei 

Materiale pentru curățenie: 11000 lei  

Gaze şi energie electrică: 130000 lei  

Apă-canal-salubritate: 20000 lei 

Telefon şi Internet: 6000 lei 

Alte bunuri şi serv.: 160000 lei 

Carburanți: 2000 lei 

Transport personal: 5000 lei 

 

II. Finanțate complementară: 

Reparații curente: 159600 lei 

Materiale sanitare: 30500 lei 



11 
 

Obiecte de inventar (videoproiector, multifuncțional, camere spuraveghere 

web, panouri separatoare plexiglas, dozatoare săpun, uscătoare mâini, 

termometre digitale scaune cancelarie): 77250 lei 

Deplasări trimestrul I: 1500 lei 

Protecția muncii, analize medicale, medicina muncii: 3500 lei  

Dezinsecție, dezinfecție, lămpi UV, materiale dezinfectante: 44450 lei 

B. BUGETUL DE STAT: 

1. Cheltuieli personal, din care:  

Salarii: 5063676 lei 

               Vouchere de vacanță: 87000 lei 

2. Bunuri și servicii, din care:  

Pregătire profesională: 1120 lei 

3. Transport elevi: 125190 lei 

4. Burse „Bani de liceu”: 85357 lei 

               5.Sume handicap: 65953 lei 

C. VENITURI PROPRII: 

               Încasări E.C.D.L+taxă BAC: 5870 lei + 1830 lei 

               Contravaloare mese servite: 41425 lei 

 

NORMARE:  

               Nr. total norme: 71,85 

Nr. norme didactice de predare: 47,85 

Nr. total profesori:53 

Nr. profesori titulari: 41 din care: doctorat - 5; Gr. I - 32 ; Gr. II - 4; 

definitivat - 1 ;  

Nr. profesori detașați în unitate: 3 

Nr. profesori detașați din unitate: - 

Nr. profesori suplinitori calificați:5 
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Nr. profesori alte unități la P.C.O. - 3 

Nr. profesori asociați:- 

Nr. profesori pensionari:1 

Nr. norme didactice auxiliare:9 

Nr. norme nedidactice:15 

Nr. mediu elevi / normă didactică 756/47,85 =15,79 

 

Distribuția numerică pe tranșe de vechime a personalului didactic angajat 

şi titular, la începutul anului şcolar 2019-2020, se prezintă astfel: 

 

Nr. Tranșa de vechime Nr. Nr. profesori 

crt. (ani) profesori titulari 

1. 00-05 2 - 

2. 05-10 1 - 

3. 10-15 5 2 

4. 15-20 7 6 

5. 20-25 19 16 

6. peste 25 19 17 

 Toate 53 41 

 

Situaţia sintetică anuală, la învățătură şi purtare, pe clase, ani de studii 

şi întreg colegiul este prezentată în Anexele 1, 2 și 3. 
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       SITUAȚIA GENERALĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2019 –2020 PE CLASE ȘI COLEGIU     ANEXA 1  

   Nr. elevi înscrişi/ promov./corig./repetenți/neîncheiați-Med. gen. clasă      Absențe      Nr. elevi cu medii la purtare  

 Nr. 
 

Clasa/Grup  Început  Sfârşit 

 

Promovaţi  Proc.  Med. 

 

Corigenți  Cu sit. 

 

Tot. Abs.  Tot.  Abs.  Abs. 10 

  

8 

 

7 

 

sub. 7 

 
     9    

 crt.    Sem. I  Sem. II    Prom.  gen.    neîncheiată    Abs./elev  Nemot.  Nemot./elev          
 

1 
 

IX A 
 

29 
 

29 
 

29 
 

100% 
 

9,57 
 

 
 

 
 

259 
 

8,93 
 

20 
 

0,68 
 
 29    

 
  

 
                
 2  IX B  28  29  29  100%  9,48      336  11,58  159  5,48   29        
 3  IX C  30  29  29  100%  9,14      319  11  68  2,34   29        
 4  IX D  27  28  28  100%  9,19      244  8,71  43  1,53   28        
 5  IX E  28  29  29  100%  8,94      377  13  115  3,96   29        
 6  IX F  28  27  26  96,29%  8,79    1  659  25,34  498  19,15   26        
 7  IX G  28  30  30  100%  9,48      337  11,23  85  2,83   30        

   CL. IX  198  201  200  
99,50

%  9,22    1  2531  12,65  988  4,98   200        
 8  X A  28  27  27  100%  9,65      338  12,51  101  3,74   27        
 9  X B  28  27  27  100%  9,44      717  26,55  133  4,92   27        
 10  X C  30  30  30  100%  9,30      1347  44,9  455  15,16   30        
 11  X D  30  30  30  100%  9,51      361  12,03  160  5,33   30        
 12  X E  30  30  30  100%  9,35      132  4,4  50  1,66   28  2      
 13  X F  25  26  26  100%  8,84      534  20,53  170  6,53   26        
   CL. X  171  170  170  100%  9,34      3429  20,17  1069  6,28   168  2      
 14  XI A  29  29  29  100%  9,56      606  20,89  268  9,24   29        
 15  XI B  26  26  26  100%  9,53      400  15,38  180  6,92   26        
 16  XI C  22  22  22  100%  9,75      213  9,68  82  3,72   22        
 17  XI D  30  30  30  100%  9,48      952  31,73  498  16,6   28  2      
 18  XI E  30  30  30  100%  9,43      570  19  290  9,66   29  1      
 19  XI F  30  30  30  100%  8,95      862  28,73  128  4,26   30        
 20          XI G   23  23  23  100%  8,32      671  29,17  430  18,69   21  2      
   CL. XI  190  190  190  100%  9,28      4274  22,49  1876  9,87   185  5      
 21  XII A  28  28  28  100%  9,58      642  22,92  159  5,67   28        
 22  XII B  29  29  29  100%  9,47      546  18,82  277  9,55   29        
 23  XII C  30  30  30  100%  9,61      1362  45,4  454  15,13   30        
 24  XII D  31  31  31  100%  9,28      1256  40,51  359  11,58   31        
 25  XII E  29  28  28  100%  9,38      1192  42,57  456  16,28   28        
 26  XII F  22  21  21  100%  9,00      276  13,14  159  7,57   21        
 27  XII G  28  27  27  100%  9,29      964  35,70  227  8,40   27        
   CL.XII  197  194  194  100%  9,37      6238  32,15  2091  10,77   194        

   COLEGIU  756  755  754  
99,87

%  9,30    1  16472  21,84  6024  7,98   747  7      
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SITUAȚIA GENERALĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2019 –2020 PE COLEGIU DUPA MED. GEN. SI PROMOVAB. 

DESC.     ANEXA 2  

   
Nr. elevi înscrişi/ promov./corig./repetenți/neîncheiați-Med. gen. 
clasă      Absențe      Nr. elevi cu medii la purtare  

 Nr. 
 

Clasa/Grup  Început  Sfârşit 
 
Promovaţi Proc.  Med. 

 
Corigenți  Cu sit. 

 
Tot. Abs.  Tot.  Abs.  Abs. 10 

  
8 

 
7 

 
sub. 7 

 
     9    

 crt.    Sem. I  Sem. II    Prom.  gen.    neîncheiată    Abs./elev  Nemot.  Nemot./elev          

                                    
 1.  XI C  22  22  22  100%  9,75      213  9,68  82  3,72   22        
 2.  X A  28  27  27  100%  9,65      338  12,51  101  3,74   27        
 3.  XII C  30  30  30  100%  9,61      1362  45,4  454  15,13   30        
 4.  XII A  28  28  28  100%  9,58      642  22,92  159  5,67   28        
 5.  IX A  29  29  29  100%  9,57      259  8,93  20  0,68   29        
 6.  XI A  29  29  29  100%  9,56      606  20,89  268  9,24   29        
 7.  XI B  26  26  26  100%  9,53      400  15,38  180  6,92   26        
 8.  X D  30  30  30  100%  9,51      361  12,03  160  5,33   30        
 9.  IX B  28  29  29  100%  9,48      336  11,58  159  5,48   29        
 10. IX G  28  30  30  100%  9,48      337  11.23  85  2,83   30        
 11. XI D  30  30  30  100%  9,48      952  31,73  494  16,6   28  2      
 12. XII B  29  29  29  100%  9,47      546  18,82  277  9,55   29        
 13. X B  28  27  27  100%  9,44      717  26,55  133  4,92   27        
 14. XI E  30  30  30  100%  9,43      570  19  290  9,66   29  1      
 15. XII E  29  28  28  100%  9,38      1192  42,57  456  16,28   28        
 16. X E  30  30  30  100%  9,35      132  4,4  50  1,66   28  2      
 17. X C  30  30  30  100%  9,30      1347  44,9  455  15,16   30        
 18. XII G  28  27  27  100%  9,29      964  35,70  227  8,40   27        
 19. XII D  31  31  31  100%  9,28      1256  40,51  359  11,58   31        
 20. IX D  27  28  28  100%  9,19      244  8,71  43  1,53   28        
 21. IX C  30  29  29  100%  9,14      319  11  68  2,34   29        
 22. XII F  22  21  21  100%  9,00      276  13,14  159  7,57   21        
 23. XI F  30  30  30  100%  8,95      862  28,73  128  4,26   30        
 24. IX E  28  29  29  100%  8,94      377  13  115  3,96   29        
 25. X F  25  26  26  100%  8,84      534  20,53  170  6,53   26        
 26. IX F  28  27  26  96,29%  8,79    1  659  25,34  498  19,15   26        
 27. XI G  23  23  23  100%  8,32      671  29,17  430  18,69   21  2      
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CLASAMENTUL ÎN ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 PE COLEGIU DUPĂ NUMĂRUL CRESCĂTOR ABS. NEMOTIVATE/ELEV ANEXA 3  

    
Nr. elevi înscrişi/ promov./corig./repetenți/neîncheiați-Med. gen. 
clasă       Absențe       Nr. elevi cu medii la purtare  

 

Nr. 

 

Clasa/Grup 

  

Început 

 

Sfârşit 

 

Promovaţi 

 

Proc. 

 

Med. gen.

 

Corigenți 

 

Cu sit. 

 

Tot. Abs 

 

Tot. 

 

Abs. 

 

Abs. 
10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

sub. 7 

 

                   
 crt.    Sem. I  Sem. II   Prom.    neîncheiată   Abs./elev  Nemot.  Nemot./elev      
                                        
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
    

 
   

 
                 
 1  IX A   29  29  29  100%  9,57       259  8,93  20  0,68   29        
 2  IX D   27  28  28  100%  9,19       244  8,71  43  1,53   28        
 3  X E   30  30  30  100%  9,35       132  4,4  50  1,66   28 2       
 4  IX C   30  29  29  100%  9,14       319  11  68  2,34   29        
 5  IX G   28  30  30  100%  9,48       337  11,23  85  2,83   30        
 6  XI C   22  22  22  100%  9,75       213  9,68  82  3,72   22        
 7  X A   28  27  27  100%  9,65       338  12,51  101  3,74   27        
 8  IX E   28  29  29  100%  8,94       377  13  115  3,96   29        
 9  XI F   30  30  30  100%  8,95       862  28,73  128  4,26   30        
 10  X B   28  27  27  100%  9,44       717  26,55  133  4,92   27        
 11  X D   30  30  30  100%  9,51       361  12,03  160  5,33   30        
1 12  IX B   28  29  29  100%  9,48       336  11,58  159  5,48   29        
 13  XII A   28  28  28  100%  9,58       642  22,92  159  5,67   28        
 14  X F   25  26  26  100%  8,84       534  20,53  170  6,53   26        
 15  XI B   26  26  26  100%  9,53       400  15,38  180  6,92   26        
 16  XII F   22  21  21  100%  9,00       276  13,14  159  7,57   21        
 17  XII G   28  27  27  100%  9,29       964  35,70  227  8,40   27        
 18  XI A   29  29  29  100%  9,56       606  20,89  268  9,24   29        
 19  XII B   29  29  29  100%  9,47       546  18,82  277  9,55   29        
 20  XI E   30  30  30  100%  9,43       570  19  290  9,66   29 1       
 21  XII D   31  31  31  100%  9,28       1256  40,51  359  11,58   31        
 22  XII C   30  30  30  100%  9,61       1362  45,4  454  15,13   30        
 23  X C   30  30  30  100%  9,30       1347  44,9  455  15,16   30        
 24  XII E   29  28  28  100%  9,38       1192  42,57  456  16,28   28        
 25  XI D   30  30  30  100%  9,48       952  31,73  494  16,6   28 2       
 26  XI G   23  23  23  100%  8,32       671  29,17  430  18,69   21 2       
 27  IX F   28  27  26  96,29%  8,79    1   659  25,34  498  19,15   26        
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Examinând datele prezentate mai sus şi în anexe, constatăm următoarele: 
 

 gradele de acoperire numerică şi a normelor didactice de predare de peste 90 
% cu titularii şcolii sunt foarte bune;

 gradul de acoperire cu personal didactic calificat este foarte bun;

 faptul că nu avem niciun elev exmatriculat este remarcabil, dar nu concordă 
cu numărul mare de absențe nemotivate ale unor elevi;

 numărul mediu de 7,98 absențe nemotivate pe elev este destul de mare 

dar mai mic față de cel din anul școlar trecut datorită desfășurării online a cursurilor 
în semestrul II;

 procentul promovabilității pe şcoală de 99,87% este foarte bun, dar cu 0,13 
procente mai mic față de cel din anul școlar trecut (100 %) şi mult mai bun decât cel 
liceal pe județ, fiind cel mai puternic afectat negativ de clasa a IX-a F, profilul 
umanist care are 1 repetent;

 media generală pe şcoală de 9,30 este foarte onorantă pentru colectivul 
nostru de profesori şi elevi constituind o dovadă concretă a cotei ridicate la care se 
desfăşoară activitatea didactică în școala noastră, a măiestriei profesionale a corpului 
nostru profesoral, dar și a interesului pentru învățătură și dotarea intelectuală a 
majorității elevilor noștri; 

 remarcăm că la unele clase nu s-a respectat concordanța regulamentară între 
numărul de absențe nemotivate şi nota la purtare şi nici cu situaţia concretă la 
învățătură și în familie a fiecărui elev (de exemplu, clasa a IX-a F, unde nr de absențe 
nemotivate/elev este cel mai mare, nu există nicio notă scăzută la purtare!).

În anul școlar 2019-2020, rezultatele la examenul de bacalaureat, pentru 
promoția anului în curs, și la admiterea în colegiu au fost foarte bune. Rezultatele 
obținute de elevii noștri la Examenul de Bacalaureat 2020 au menținut colegiul nostru 
pe locul I pe județ, cu un procent de promovabilitate cu mult mai mare decât cel 
obținut la nivel județean.
 Bacalaureat           

 Anul Sesiune Înscriși Prezenți Absenți Promovați Promovabilitate 

 2020 iunie 194  191  3 179 93,72%  

 2020 august 11    7   4 6 85,71%  

 2020 ambele 194 191   3 185 96,85%  

 2019 iunie 228  2228   209 91,67%  

 2019 august 7  6  1 2 33,34%  

 2019 ambele 228 228    211 92,55%  
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Mai jos prezentăm clasamentul liceelor după rezultatele obținute la  Examenul de 
Bacalaureat (serie curentă și serii anterioare), la nivel de județ, începând cu anul 2014: 

Unitatea de învățământ 

Rata de promovare (%) 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

COLEGIUL NAȚIONAL  PEDAGOGIC 
"MIRCEA SCARLAT" ALEXANDRIA 

89,50 

 

91,70 80,84 86,08 79,61 83,20 80,43 

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN 
CUZA" ALEXANDRIA 

88,36 

 

84,72 78,18 76,84 78,87 72,31 72,32 

COLEGIUL NAŢIONAL "UNIREA" TURNU 
MĂGURELE 

77,40 

 

85,35 73,20 78,75 84,68 71,20 80,27 

COLEGIUL NAȚIONAL "ANASTASESCU" 
ROȘIORII DE VEDE 

69,48 

 

69,71 61,71 70,78 73,30 71,37 74,47 

LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" TURNU 
MĂGURELE 

54,90 

 

68,09 70,87 76,23 70,16 65,58 76,61 

 

În ceea ce privește mediile de admitere la liceu se constată o creștere semnificativă a a 
primei medii, dar și a celei ultime, ceea ce ne face mândri de faptul că activitatea și rezultatele 
obținute de cadrele didactice și de elevii noștri i-au determinat pe absolvenții clasei a opta să 
aleagă să își continue studiile la colegiul nostru. 

                      ADMITERE 

 

Anul Specializare Prima medie Nr. elevi Ultima medie 
2020 Învățători-educatoare 9,58 58 7,01 
2020 Matematică-informatică 9,99 56 8,50 
2020 Filologie  9,78 89 7,63 
2019 Învățători-educatoare 9,53 58 6,90 
2019 Matematică-informatică 9,91 29 7,90 
2019 Filologie 9,65 114 6,29 
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ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

Informare asupra activităţii comisiei metodice a profesorilor de limba şi literatura română şi 

limba latină 

 

1. Parcurgerea programei şcolare 

            Membrii comisiei metodice a profesorilor de limba şi literatura română au realizat documentele 

de proiectare în conformitate cu prevederile curriculumului actual. Planificarea, concepută  conform 

planului managerial, a asigurat parcurgerea eşalonată a materiei; s-au întocmit planificările de 

recapitulare semestrială. Au fost organizate şedinţe de pregătire suplimentară, pentru olimpiada de 

limba și literatura română, faza pe școală, potrivit cerințelor de la clasele participante.  

2. Dezvoltarea profesională/ Formarea continuă: 

            Prof.  Buciu Mariana a promovat cel de al doilea an ca doctorand al Școlii Doctorale  

,,Alexandru Piru” a Universității din Craiova. A participat cu comunicări științifice la trei Conferințe 

Internaționale: Globalization, Intercultural dialogue and national Identity, ediția a VII-a, Tîrgu Mureș, 

mai 2020; Literature, Discourse and Multicultural Dialogue (LDMD) șI New Perspectives in 

Literature, Linguistics and Arts al Conferinței internaționale Comunication, Information, Learning 

(CIL). A publicat articlolul ̒ About the Meanings of Wordsʼ și recenzia unei cărți de lingvistică ,,Studii 

lingvistice. In memoriam CRISTINA CĂLĂRAȘU”, editor Camelia Ușurelu, în colecția Personalități 

ale Universității din București, în revista Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL), 

2020, a Universității din Craiova. 

           Prof. Topologeanu Ioana, Putineanu Manuela și Grigore Aneta au participat la Cursul de 

formare pentru metodiști, organizat de CCD.  

          Majoritatea profesorilor din comisie s-au înscris la cursuri de formare prin C.C.D.: prof. 

Putineanu Manuela:” Scrieri de proiecte cu finanţare CAE”, „Proiecte, programe şi relaţii comunitare”, 

„ Managementul activităţilor extraşcolare”; a participat, de asemenea, la diferite sesiuni de comunicări, 

simpozioane, cu lucrări publicate în reviste de specialitate; prof. Grigore Aneta, Topologeanu Ioana s-

au înscris la cursul ,,Educația părinților”.  

  Prof. Daciu Victoria, Grigore Aneta, Putineanu Manuela, Topologeanu Ioana, împreună cu 

prof. Budică Ioana, au participat şi au pregătit elevi pentru festivităţi cu prilejul Zilelor 

Bibliotecii şi al celor dedicate comemorării marelui poet Mihai Eminescu - 15 ian, 2020. 
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  Prof. Daciu Victoria-- a coordonat proiectul Collaborative reading cu elevii clasei a 12 a C si 

Global warming cu clasa a 9 a G. 

 Toți profesorii au pregătit elevi pentru OLLR, etapa școlară și cea județeană. Doamna 

profesoară Topologeanu Ioana a obținut mențiuni la etapa județeană a OLAV, a fost membru 

în juriu la concursul „Bătălia cărților”, organizat de Biblioteca Județeană. Doamna profesoară 

Putineanu Manuela a pregătit elevi pentru OLLR, etapa locală și județeană, a pregătit elevi și 

a obținut o mențiune la OLAV, a fost profesor evaluator la etapa locală și cea județeană la 

OLLR, a fost membru în organizarea Olimpiadei de limba latină, etapa județeană, a fost 

profesor îndrumător la secțiunea „Eseuri” în cadrul proiectului „Și eu iubesc Alexandria” - 

premiul I, a participat la proiectul național „Toată lumea citește”. 

3. Activităţi metodice organizate 

               În cadrul ședințelor lunare ale comisiei metodice, s-a hotărât ca fiecare profesor să facă 

selecția obiectivă la clasa unde are elevi, pentru a participa la faza pe localitate a Olimpiadei LLR. 

Prof. Grigore Aneta și Topologeanu Ioana au conceput și au trimis propuneri de subiecte pentru etapa 

locală. 

              Prof. Buciu Mariana a realizat spotul publicitar pentru popularizarea imaginii liceului şi a 

ofertei educaţionale.   

              Toţi profesorii de limba şi literatura română au pregătit elevi care au participat la Zilele 

Bibliotecii Judeţene, prezentând eseuri, recitări, solo voce/ chitară.  

               La toate clasele, au fost organizate activităţi cu ocazia zilei de 15 Ianuarie- ziua lui Mihai 

Eminescu şi Ziua Naţională a Culturii Române 

                Profesoarele, Armeanu Clara, Daciu Victoria, Topologeanu Ioana, au implicat elevii, în 

continuare, în proiectul Clubul de lectură. 

4. Pregătirea suplimentară a elevilor 

       Pregătirea suplimentară a elevilor s-a concretizat, în elaborarea de programe de pregătire a 

examenului de bacalaureat (competenţe lingvistice de comunicare orală, urmărindu-se cei cinci 

descriptori de competenţă -înţelegerea textului, organizarea discursului, adaptarea la situaţia de 

comunicare, exprimarea şi argumentarea unui punct de vedere şi utilizarea limbii literare- descriptori 

hotărâtori în fixarea nivelului de competenţă pentru fiecare elev în parte, respectiv, rezolvarea celor 

trei tipuri de subiecte de la proba scrisă). Fiecare profesor a pregătit suplimentar elevii participanţi la 

Olimpiada de limba română, respectiv, la Olimpiada lectura ca abilitate de viaţă.  
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S-a planificat  recapitularea  materiei pentru examenul de bacalaureat, urmând să fie stabilit  

progrogramul de pregătire suplimentară, potrivit cerințelor elevilor, și orarului. 

Rezultate obținute la examenul de Bacalaureat  

Profesor Clasa Media la Bac Media la clasă 
Grigore Aneta XII A 8,63 8,81 

XII D 8,82 8,56 
XII G 8,08 7,92 

Daciu Victoria XII F 7,78 8,42 
Armeanu Clara XII E 8,03 8,46 
Topologeanu Ioana XII B 8,40 8,48 
Putineanu Manuela XII C 8,54 8,39 
    

  

 

                    Informare privind activitatea comisiei metodice a profesorilor de limbi străine 

          Limba engleză 

         Membrii catedrei de limba engleză și-au desfășurat activitatea în anul școlar 2019-2020 

urmărind un demers didactic care s-a încadrat în parametrii specifici asigurării calității în învățământ. 

În ceea ce privește proiectarea activității didactice, s-au realizat portofolii personale care cuprind 

programele școlare în vigoare; de asemenea, s-au intocmit planificările calendaristice pânaă la 

termenul stabilit, ținând cont de rezultatele evaluării initțale și de particulăritățile de vârstă ale 

elevilor.  

        Profesorii Opaina Ovidiu și Mădălina Calotă au pregătit elevi pentru susținerea examenului 

Cambridge -  FCE si CAE, care am obținut rezultate foarte bune și, de asemenea, au organizat sesiune 

de examen în luna iulie în cadrul liceului nostru.  

Calotă Mădălina 

1. Concursuri și olimpiade 

- Pregătire elevi participanți la olimpiada de limba engleză  

- Participare ca membru în comisia de bacalaureat  

Olimpiada județeană 

     - Premiul al II lea la clasa a XI-a, secțiunea B: Pătrașcu Andra – XI C 

     - Premiul al III-lea : Pîrvan Nicola – IX C, Bratu Maria-XI C  
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      - Mențiune : Stoica Ștefan și Șerban Ioana - XC 

- Profesor coordonator elevi participanți la Concursul “Public Speaking” – etapa județeană și 

regională: 

      - Premiul I pentru elevele: Bratu Maria, Glință Despina, Pătrașcu Andra, faza  județeană 

      - Premiul al III-lea Pătrașcu Andra, faza regională, calificare la faza națională. 

      - Mentiune: Glință Despina, faza regională 

         Calotă Mădălina și Mitran Elena au coordonat echipa de juniori ambasadori în cadrul 

proiectului „Școala Ambasador”, precum si echipele de elevi din cadrul concursului„ Da, 

Cultura...Nu, Tastatura”, obținând premiul I. 

      Mitran Elena 

1. Concursuri si olimpiade 

Pregătire elevi participanți la olimpiada de limba engleză în timpul vacanței de iarnă și după orele de 

curs. 

Participare la Olimpiada de limba engleză ca evaluator – etapele locală și județeană,  

- Premiul I la clasa a XII-a, secțiunea A: Eftimie Aniela – XII E 

- Premiul al III-lea : Pitic Andrei - XG, Tecu Daria - XG  

- Mențiune : Paun Eli - XG, Gîgîlice Eric - XC, Velicu Marco - XG. 

Profesor coordonator elevi participanți la Concursul “Public Speaking” – etapa județeană : 

- Premiul I pentru elevii: Velicu Marco, Pitic Andrei, Mitran Carla 

- Premiul al II-lea Gîgîlice Eric. 

Festivalul Autumnal de Limba și Literatura F.A.L.L. – Colegiul  Preutești , Suceava : 

- Premiu I Vasile Crenguța, clasa a X-a F 

Concursul Național ,,Radu Stanca’’ – Pașii poetului prin burgul medieval : 

- PREMIUL al II-lea elevele : 

- Nedelcu Ramona, clasa a X-a F - Traduceri franceză 

- Bacriu Alina, clasa a X-a E – Traduceri engleză 
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- Vasile Crenguța, clasa a X-a F – Proza 

- Stănoaia Gabriela, clasa a X-a E – Traduceri engleză 

   Rizescu Adriana 

1. Concursuri și olimpiade 

Pregătire olimpiada de limba engleză elevi participanți în timpul vacanței de iarnă. 

Participare la Olimpiada de limba engleză ca evaluator – etapa locală 

Premiul I – COSTACHE BIANCA, TRESTICĂ DARIA – Concursul Judetean de eseuri Valentineʻs 

Day vs. Dragobete  

2. Formare continuă  

Participare la webinarii susținute de National Geographic, Oxford și Fischer. 

       Membrii catedrei au participat la mai multe cursuri online organizate de Cambridge, Național 

Geographic și Future Learn. 

Puncte slabe: 

- Comunicarea ar putea fi mai bună în cadrul echipei.  

- Un număr insuficient de manuale de calitate oferite gratuit elevilor.  
 

 

Informare privind  

activitatea comisiei metodice a profesorilor de geografie-istorie-religie 

 

1. Activități metodice organizate  

Comisia metodică a profesorilor de istorie-geografie-religie a desfășurat activități menite 

 să familiarizeze membrii catedrei cu strategiile didactice inovative, cu metode didactice active în 

procesul de predare a istorie-geografie-religie. S-a avut în vedere promovarea unui demers didactic 

centrat pe elev care să evidențieze performanțele în ceea ce privește măiestria didactică.  

Astfel în cadrul comisiei au fost organizate  următoarele activități: 

 24 Ianuarie 1859-Unirea Principatelor Române- prof. Florea Marius 

 ,,23 Martie-Ziua Internațională a Apei’’- activitate dezbatere online , prof. Toma Florentina 

 ,, Postul Sfintelor Paști” prezentare referat , prof. Moșu Dan 
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 9 Mai –Ziua Europei- prof. Nedelcuță Aurelia; 

 Analiza rezultatelor la istorie și geografie în perspectiva examenului de bacalaureat 2020 

La nivel județean, doamnele profesoare Toma Florentina și Nedelcuță Aurelia au prezentat 

activități metodice în cadrul cercului pedagogic al profesorilor de geografie și au participat la 

consfătuirile organizate de către Societatea de Geografie din România, filiala Teleorman. 

2. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

         Au fost alcatuite loturile olimpice la inceputul anului scolar, elevilor li s-a comunicat bibliografia 

si programa fiecarei discipline de catre profesorul  care ii indruma, iar in urma pregatirii si participarii 

la etapele judetene,  rezultatele au fost foarte bune. 

Elevii de la Colegiul National Pedagogic ,,Mircea Scarlat” Alexandria îndrumați de prof. Toma 

Florentina si Nedelcuță Aurelia, au participat la olimpiadă si concursuri de geografie unde au obținut 

următoarele rezultate: 

Concursul național de geografie ,, GeoInfoVirtual” 

Nr.crt. Numele și prenumele 
elevului 

clasa premiul Prof.coordonator 

1. Delcea Georgiana Andreea XII E I Toma Florentina 

2. Eftimie Aniela Maria XII E I Toma Florentina 

3. Zaman Andreea Lorena XII E II Toma Florentina 

4. Neagu Bianca Gabriela  IX D II Nedelcuță Aurelia 

5. Vlaicu Andrei Rares IX D II Nedelcuță Aurelia 

6. Ivan Robert XII E III Toma Florentina 

7. Avram Bianca Marina X D III Nedelcuță Aurelia 

8. Bubureanu Valentin Dragos IX D III Nedelcuță Aurelia 

9. Balea Robert Mihai X D M Nedelcuță Aurelia 

10. Barca Isabela Daniela X D M Nedelcuță Aurelia 

11. Floricica Cristina Florentina X D M Nedelcuță Aurelia 

12. Militaru Andrei Ionut X D M Nedelcuță Aurelia 

13. Surdu Diana X C M Toma Florentina 

14. Mircea Ana Maria X C M Toma Florentina 

15. Angearu Anca X C M Toma Florentina 

16. Ionescu David Alexandru X  M  
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3.Utilizarea mijloacelor de învățământ, soft-urilor educaționale 

Profesorii catedrei de istorie-geografie-religie au căutat să folosească un material didactic cât mai 

variat pentru a crește eficiență procesului de predare-învățare. S-au folosit seturi de hărți tematice, 

albume, crestomații de texte istorice, mape documentare. De asemenea, s-au integrat mijloacele audio 

video și s-au utilizat resursele ale bibliotecii, ale  centrului de documentare și informare. S-au remarcat 

preocupări deosebite pentru asigurarea unei bune funcționalități a cabinetelor de istorie și geografie.  

 Catedra de geografie s-a preocupat de procurarea de materiale didactice-harti in special, atat 

de necesare pentru un demers didactic de calitate și eficient pentru disciplina geografie. 

 

     4.Alte activități în care au fost implicați membrii comisiei metodice 

În anul școlar 2019-2020, doamnele profesoare Toma Florentina și Nedelcuță Aurelia au fost 

implicate în proiecte Erasmus+ K2 participand la mobilitati europene. 

În septembrie  2019, doamnele profesoare de geografie au participat la întâlnirea  

transnațională în cadrul proiectului Erasmus+ K2, ,,CodeIT- Imbunatatirea dezvoltarii personale a 

profesorilor prin algoritmica si programare,,, la Krosno în Polonia. 

În luna ianuarie 2020 doamna profesoară Toma Florentina a participat la întîlnirea 

transnationala a proiectului Erasmus+ ,, L-cloud”, iar  dra profesoară  Nedelcuță Aurelia Florentina a 

participat la întîlnirea transnationala a proiectului Erasmus+ RETROSTEM, ambele mobilitati au fost 

la Atena in Grecia. 

În luna septembrie 2019 dna prof. Toma Florentina a participat la Seminarul național ,, Eco-

Școala,,  la București, unde  CNPMS a primit diploma de excelență.  

 

Pregătirea pentru examenul național de bacalaureat 

 

Profesorii din catedră care predau istoria și geografia au pregatit foarte bine  elevii pentru acest 
examen, fapt ce reiese din situarea liceului nostru din nou pe locul I la nivel județean. 
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Geografie 

 

Clasa Media  

3-3.99 

Media  

5-5.99 

Media 

6-6.99 

Media 

7-7.99 

Media  

8-8.99 

Media 

9-9.99 

Media  

10 

Media  

generala 

Profesor 

a XII 
a A 

- - - - 6 11 - 9.05 Toma F 

a XII 
a B 

- - 2 3 8 9 3 8.76 Nedelcuta 
A 

a XII 
a C 

- - - 1 5 4  8.71 Nedelcuta 
A 

a XII 
a D 

- - - 2 7 12 1 8.91 Toma F 

a XII 
a E 

1 1 3 2 7 8 4 8.50 Toma F 

Total 1 1 5 8 33 44 8   
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Istorie 
Clasa Media  

4-
4.99 

Media  

5-5.99 

Media 

6-6.99 

Media 

7-7.99 

Media  

8-8.99 

Media 

9-9.99 

Media  

10 

Media  

generala 

Profesor 

a XII 
a C 

- 2 1 3 5 16 3 8,42 Ardelean S 

a XII 
a D 

- 3 3 4 5 10 5 8.45 Florea M 

a XII 
a E 

- 4 1 7 2 13 4 8,25 Ardelean S 

Total  9 5 14 12 39 12   

 
 
 

17. Calitatea activității 

Aceasta a fost asigurată prin implicarea cadrelor didactice din comisia metodică a  profesorilor 

de istorie-geografie-religie, în procurarea unor materiale didactice adecvate ( hărți, lucrări de 

specialitate, colecție de documente, reviste școlare) care au intrat în fondul bibliotecii școlare la 

care au acces elevii, menirea acestora fiind să dezvolte interesul elevilor pentru studiul 

disciplinelor istorie, geografie, discipline care își aduc o contribuție substanțială la îmbunătățirea 

orizontului culturii generale. 
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1.ANALIZA SWOT  A  CATEDREI 

PUNCTE TARI 

 -proiectarea activitatii didactice in 
conformitate cu programele scolare; 

 -respectarea proiectarii activitatilor 
instructiv- educative; 

 -comunicarea eficienta intre 
membrii catedrei si conducerea 
scolii,   intre profesori si elevi; 

 -pregatirea continua a elevilor 
pentru concursurile scolare; 

 -implicarea cadrelor didactice in 
proiecte locale, nationale si 
internationale; 

 -perfectionarea continua a cadrelor 
didactice; 

 -organizarea de activitati 
extrascolare. 

. 

PUNCTE SLABE 

 -lipsa softurilor educationale : 
 

 

OPORTUNITATI 

 -o echipă buna care poate fi 
stimulata usor; 

 -potential pentru crearea unor 
softuri educationale ; 

 -orientare catre proiecte si 
parteneriate la nivel national si 
international; 

 -perfectionarea metodelor de lucru 
cu elevii 

 -posibilitatea de a realiza activităti 
practice 

 

 

AMENINTARI 

 -programele supraîncărcate 
diminuează alocarea de timp pentru 
proiecte si parteneriate ; 

 -număr redus de ore la discipline de 
invatamant din cadrul catedrei 
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Informare privind activitatea comisiei metodice a profesorilor de matematică  

 

1. Parcurgerea programei scolare 

Puncte tari: 

Membrii comisiei metodice a profesorilor de matematică au întocmit documentele de proiectare a 

activității în conformitate cu programele școlare în vigoare, ținând cont, în același timp, de nivelul de 

pregatire al elevilor și particularitățile clasei. 

Astfel, fiecare membru al catedrei și-a întocmit în timp util planificările semestriale precum și pe cele 

anuale . 

Profesorii claselor a-XII-a au prezentat elevilor : 

 programele  de matematică pentru Examenul de Bacalaureat al anului școlar 2019-2020; 

 subiectele date la examen în sesiunie iuie-iulie și august- septembrie 2018-2019; 

 alte subiecte date la examenul de bacalaureat, 

 modele de subiecte pentru examen; 

 materiale auxiliare pentru pregătirea examenului cuprinzând variante de subiecte în 

concordanță cu modelele  publicate de  către ministerul  educației. 

 informari despre site-uri de internet de unde se  pot descarca variante de subiecte pentru  

examenul de bacalaureat. 

Puncte slabe: 

Nu toți elevii au fost receptivi la parcurgerea susținută a programei corespunzătoare clasei lor, fapt 

pentru care unii dintre  ei au obținut pe parcursul acestui an scolar medii semestriale sub 6, lucru care 

este îngrijorator în perspectiva susținerii Examenului de Bacalaureat. 

2. Dezvoltare profesională 

Puncte tari: 

În perioada 11-13 Decembrie 2019, prof. Petcu Daniela a participat la întâlnirea de debut  a proiectului  

STEMKIT4Schools ,Erasmus+ ka201. Membrii comisiei metodice au participat  în cursul lunii 

Decembrie la Cercul profesorilor de matematica, zona Alexandria. 

În cursul lunii Ianuarie (7-10) prof. Petcu Daniela a participat la intâlnirea din cadrul proiectului 

RETROSTEM  Erasmus+ KA201. 
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Pe parcursul acestui an școlar prof. Petcu Daniela a coordonat un proiect Erasmus pe 

platforma Etwinning, proiect finalizat cu un Certificat de Calitate Europeană . 

Ca urmare a trecerii la învățarea online începând din luna martie membrii comisiei metodice 

au fost preocupați de perfecționarea competențelor tehnologice în vederea adaptării cât mai rapide la 

noul stil de desfășurare a activității și nu numai, pentru a aduce un plus de valoare activității desfășurate 

la catedră. Astfel, au participat la o serie de webinarii și cursuri de pregătire pe tot parcursul 

semestrului al doilea.  

Puncte slabe: 

Membrii catedrei nu manifestă suficient interes pentru participarea la cursurile organizate de 

către Casa Corpului Didactic acestea nefiind consistente și atractive. 

3. Activități metodice organizate 

Puncte tari: 

Membrii comisiei metodice s-au întâlnit periodic, conform graficului de activități propus. 

Au avut loc discuții privind activitatea de la clasă, rezultatele obținute de către elevi la 

evaluările orale și scrise . 

4. Pregătirea suplimentară a elevilor 

Puncte tari: 

Profesorii claselor a-XII-a au întocmit planul de recapitulare a materiei în vederea susținerii 

Examenului de Bacalaureat. Recapitularea materiei s-a realizat conform graficului stabilit, pe tot 

parcursul anului școlar, în cadrul orelor de aprofundare destinate pregătirii pentru examen. 

Puncte slabe: 

Dată fiind dificultatea subiectelor date la olimpiada de matematică în anii anteriori precum și 

lipsa de interes și de motivație a elevilor,  participarea la olimpiada de matematică de anul acesta a 

avut o prezență foarte slabă, nefiind calificat niciun elev pentru etapa județeană. 

5 . Evaluarea elevilor 

Puncte tari: 
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      Au fost folosite diverse metode pentru ca elevii să poată parcurge în ritmul lor conținuturile 

programei. S-a pus un accent deosebit pe lucrul cu modele de exerciții urmate de lucru individual cu 

exerciții asemănătoare.Temele pentru acasă au fost adaptate modelelor prezentate în clasă. 

       S-a lucrat pe grupe sau individual. S-au efectuat ore de recapitulare a materiei în vederea 

evaluarilor periodice precum și a celor de final de semestru. Au fost prezentate modele de subiecte de 

teza precum și baremul de notare corespunzător subiectului. Astfel, după rezolvarea ulterioară 

evaluarii scrise a subiectelor date, elevii au avut posibilitatea de a se autoevalua. 

     Prezentarea de modele de subiecte pentru evaluarile scrise a dus la orientarea elevilor pentru 

pregătirea lor individuală în vederea obținerii de rezultate mai bune pe viitor. 

       În portofoliul profesorului există situații sintetice ale elevilor cuprinzând: rezultatele la lucrările 

semestriale, mediile semestriale; mediile anuale; rezultate de la examenul de bacalaureat. 

Toate acestea au rolul de a observa evoluția  școlară a elevilor și a clasei în ansamblu. 

        La nivelul claselor a-XII-a, orele de aprofundare au fost alocate pentru recapitularea și 

sistematizarea materiei avându-se în vedere itemurile specifice subiectelor de bacalaureat. 

        Elevii au fost evaluați și prin prezentarea unor variante de subiecte de bacalaureat, rezolvate în 

diferite moduri. În urma discuțiilor purtate cu părinții elevilor s-a pus accentual pe tratarea cu prioritate 

a părților din programă necesare Examenului de Bacalaureat. 

Puncte slabe: 

           Elevii nu au un stil de lucru independent, lucrând prea puțin individual. Se impune să se 

amplifice evaluarea prin lucrări scrise și activități individuale (teme pentru acasă , proiecte pe teme 

date). 

Rezultatele obținute de către elevii claselor a-12-a la Examenul de bacalaureat  
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Profesor Toma Doinița 

Din tabelele de mai jos se pot face comparații pe intervale de note și pe media clasei , dintre notele 
obținute la clasă ,de elevii celor 2 clase pe care i-am coordonat pe parcursul ultimilor 3 ani de 

colegiu,  și notele obținute de ei la examenul de bacalaureat . 

Clasa a-12-a A 

Număr elevi 28 ,promovati 28 , procent de promovabilitate 100% 

 

 

 

 

 

 

Intervalul 

    notei 

 

1-4,99 

 

5-5,99 

 

6-6,99 

 

7-7,99 

 

8-8,99 

 

9-9,99 

 

10 

 

Media 

Nr. note 
bacalaureat 

Procent 

    - 

 

 

    2 

 

7,14% 

     5 

 

17,85% 

   11 

 

39,28% 

   7 

 

25% 

    3 

 

10,73% 

 _ 7,63 

 

100% 

 

Nr.note la 
clasa 

 

  _ 

 

  _ 

 

     2 

 

   11 

 

  11 

 

    4 

 

 _ 

 

7,80 

0

2

4

6

8

10

12

1-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10

Numărul de note obținute
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Clasa  a-12-a B 

Număr elevi 29 

Promovați 28 

Nepromovați 1 

Procent de promovabilitate 96,6% 

 

Procent de promovabilitate 96,6% 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10

Număr note obținute

Intervalul 

  notei 

1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Media 

Nr. Note 
bacalaureat 

Procent 

      1 

 

3,4% 

     5 

 

17,24%   

     3 

 

10,34% 

     6 

 

20,68% 

     5 

 

17,24% 

    9 

 

31,04% 

 _ 7,76 

 

96,6% 

 

Nr. note la           
clasă 

 

     _  

 

     1 

 

    4 

 

    9 

 

     8 

 

   7 

 

 _ 

 

 7,70 
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Profesor Dușcă Ioan Călin 

Clasa a-12-a G 

Număr elevi  27 

Promovați 26 

Nepromovați 1 

Procent de promovabilitate 96% 

 

Media 1-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Nr. de 

note 

1 6 7 7 4 1 1 
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numarul de note



34 
 

Profesor Gherghiceanu Valentina 

Clasa a-12-a F 

Promovați 19 

Nepromovați 1 

Neprezentați 2 

Procent de promovabilitate 94,7% 

 

Situație comparativă pe clase : 

Procent de promovabilitate 96,8% 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

1-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10

Clasa a-12-aA Clasa a-12-aB Clasa a-12-a G



35 
 

Informare privind activitatea comisiei metodice a profesorilor de 

 fizică-biologie-chimie 

 

1. Calitatea activității didactice 

• Analiza programelor scolare valabile in anul scolar 2019-2020 ; 

• Alegerea manualelor adaptate programelor scolare; 

• Membrii comisiei au ales strategii optime pentru parcurgerea eficientă și integrală a programei 

școlare, folosind  metode active de predare- invatare-evaluare si urmărind adaptarea limbajului de 

specialitate pentru fiecare disciplină;  

2. Activități metodice realizate 

• Membrii comisiei metodice au participat la toate activitățile comisiei metodice din școală. 

• Au fost analizate rezultatele examenului de bacalaureat din anul anterior și au fost comparate 

cu rezultatele de la simulare și mediile obținute de elevi în clasa aXIIa. 

• Aplicarea testelor inițiale la clasa a-IX a și la clasa a-XII a (la disciplinele de bacalaureat) și 

analiza acestora, atât cu elevii cât și în cadrul comisiei metodice stabilindu-se măsurile de remediere 

corespunzătoare.  

• Domnul profesor Sin Ion a prezentat in cadrul comisiei referatul cu tema ,,Evaluarea in scoala 

românească” 

• Domnii profesori Dulgheru Alisa, Tintreanu Cezarina si Sin Ion au fost profesori evaluatori la 

olimpiadele de chimie, biologie, respectiv fizica.  

3. Dezvoltarea profesională/formarea continuă: 

         Membrii comisiei au participat la programele de formare stabilite la nivel național și local, 

aplicând în activitatea didactică rezultatele participării la activitățile metodice și științifice stabilite la 

nivel de catedră, scoală, localitate, județ. 

•  Participarea la consfătuirile cadrelor didactice pe specialități, precum si la cercurile 

pedagogice pe specialitati. 

• Doamna profesoara Dulgheru Alisa a participat la cursul de formare ,, Educatia parintilor,,. 

4. Pregătirea suplimentarea a elevilor 
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      S-a întocmit un grafic de pregătire suplimentară cu elevii care doresc să facă performanță, elevii 

selecționați pentru olimpiade și concursuri școlare, dar și pentru examenul de bacalaureat. 

      Doamnele  profesoare Tintareanu Cezarina si Dulgheru Alisa  au pregătit elevii pentru olimpiada 

de biologie, respectiv chimie. 

        Membrii comisiei au participat la  activitățile metodice desfășurate la nivel de catedră indeplinind 

atribuțiile stabilite în cadrul comisiei. 

        La examenul de bacalaureat 2020 la disciplina biologie, rezultatele au fost urmatoarele: 

- Au participat 39 de elevi dintre care 1 a fost respins , au promovat 38. 

NOTE 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA 

 

BAC 

 

2 

 

1 

 

10 

 

9 

 

15 

 

1 

 

8,40 

   

Procentul de promovabilitate a fost de 97,43 %. 

 La examenul de  bacalaureat la disciplina fizica, rezultatele au fost următoarele: 

- Au participat 7  elevi si au promovat toti. 

NOTE 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA 

 

BAC 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

 

8,80 

 

Procentul de promovabilitate a fost de 100 %.              
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Informare privind activitatea  

comisiei metodice a profesorilor de științe socio-umane și de pedagogie 

 

1. Proiectarea activităţii 

-s-au întocmit planificările calendaristice şi s-au elaborat planurile unităţilor de învăţare în 

conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare; 

-s-a realizat proiectarea activităţilor didactice, utilizând elemente specifice tehnologiei informaţiei şi 

a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și Excel; 

- s-au  derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele curriculare şi 

instituţionale . 

     2. Realizarea activităţilor didactice 

- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

-predarea s-a realizat in regim online, incepand cu luna martie, fapt ce a necesitat adaptarea 

conținuturilor pentru predarea-evaluarea on-line, pe platforma Google Classroom,  

- în procesul instructiv-educativ s-au utilizat  metode și strategii didactice capabile să stimuleze 

gândirea elevului astfel incat acesta să-si formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, 

investigație sau portofolii; 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

- activitatile desfasurate au avut ca obiectiv  acumularea de cunoştinţe, formarea aptitudinilor, 

atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă 

permanentă a procesului instructiv-educativ; 

-s-au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi metode 

clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigații, 

proiecte şi portofolii.  

-s-a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în 

vigoare; 
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4. Managementul clasei de elevi 

-s-a realizat consilierea permanentă a elevilor ,s-a monitorizat şi atenuat acele comportamente ale 

elevilor  care interferau cu învăţarea şi adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au resfrânt în 

mod pozitiv asupra randamentului școlar al acestora; 

- programele de pregătire suplimentară cu elevii capabili să obțină performanțe școlare deosebite, 

precum și activitățile de remediere școlară au fost desfășurate în școală 

5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale: 

Cazacu Cristina: 

A participat cu lucrări metodico-ştiinţifice la nivelul comisiei metodice: 

 ,,Formarea competenței culturale prin studierea Filosofiei” 

 ,,Modalităţi interactive de evaluare a elevilor la disciplina Economie”                                                                    

- A participat la activităţile metodice din cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor de ştiinţe socio-

umane, respectiv ale consilierilor educativi                   

- A desfăşurat activitate ca metodist al I.Ș.J. Teleorman şi membru în Consiliul Consultativ al 

profesorilor de ştiinţe socio-umane.       

- A participat la cursul de formare continuă ,,Consilierea și orientarea școlară – drumul către succesul 

profesional”, organizat de către C.C.D. Teleorman                                                                  

- A îndrumat elevii participanți la faza județeană a concursului național interdisciplinar ,,Istorie și 

societate în dimensiune virtuală” (22.02.2020):   

- Manea Claudiu, clasa a XI-a G, premiul I,  

- Popescu Mihai, clasa a XI-a G, premiul II 

- Șerban Alexandru, clasa a XI-a G, premiul II 

- Pitic Andrei, clasa a IX-a G, premiul III 

- Mihăiță Ingrid, clasa a IX-a G, mențiune 

- Ca responsabil al Comisiei diriginţilor a stabilit ,,Planul de activitate al comisiei metodice a ariei 

curriculare consiliere/orientare, 2019/2020”                                                                                                                 



39 
 

- În calitate de consilier educativ, a elaborat şi a aplicat ,,Programul activităţilor educative în anul 

şcolar 2019/2020”, ,,Calendarul activităţilor educative” pentru semestrul I și  semestrul al II-lea, 

,,Planul managerial al coordonatorului pentru proiecte şi programe educative”            

ACIU MARIA 

- a participat la Consiliile profesorale şi la şedinţele  Comisiei metodice organizate în şcoală; 

- a urmarit intotdeauna sa dezvolte o pregatire pertinenta si documentata  in vederea respectarii 

deontologiei profesionale. 

- A indrumat practica pedagogica la clasele de profil pedagogic, conform planificarii si conventiilor 

de practica pedagogica, incheiate cu scolile de aplicatie. 

- a participat la  cursul organizat de Asociația Techsoup pentru profesorii de Licee pedagogice, 

„Îndreptar Digital”, 27 februarie - 1 martie, București; 

- a facut parte din comisia de pregătire, organizare și desfășurare a  Olimpiadei  de Pedagogie-

Psihologie (Licee pedagogice), faza județeană; 

- a participat la cursul de metodiști organizat de CCD Teleorman, august 2020; 

Gurlui Ileana 

- a desfasurat inspectii finale pentru obtinerea gradului didactic I si II 

- A intocmit planificarile de practica pedagogica:individuala, curenta si comasata 

- a contribuit la incheierea conventiilor de practica pedagogica cu scolile de aplicatie. 

- a participat la  cursul organizat de Asociația Techsoup pentru profesorii de Licee pedagogice, 

„Îndreptar Digital”, 27 februarie - 1 martie, București; 

- a facut parte din comisia de pregătire, organizare și desfășurare a  Olimpiadei  de Pedagodie-

Psihologie (Licee pedagogice), faza județeană; 

- a participat la cursul de metodiști organizat de CCD Teleorman, august 2020; 

 

Puncte tari –  

-Toţi profesorii catedrei au o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă şi, totodată, o mare 

disponibilitate de a comunica eficient elevii.  

-Activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea 

programei de specialitate. 

- Activităţile propuse au fost realizate, în general, conform calendarului;  

-Se cunosc în profunzime programele şcolare.  
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-Relaţia profesor-elev a fost corectă şi principială.  

-În procesul de predare, profesorii îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne, activ participative, 

şi folosesc tehnologia modernă (calculator, videoproiector). 

-Toţi membrii comisiei metodice s-au implicat activ în activităţile educative desfăşurate în şcoală şi 

în afara şcolii, participând cu grupe de elevi 

     Oportunităţi 

 - Prestigiul în continuă creştere de care se bucură şcoala noastră în acest moment;  

- O bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă şi susţinerea acestora; 

 - Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit, atât cu elevii capabili de performanţă 

cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe;  

- Buna colaborare cu şcolile de aplicatie din oraş;  

 

Informare asupra activității comisiei metodice 

a profesorilor de educație fizică, educație muzicală și educație plastică 

 

Catedra  de  educație  fizică  si  sport  a  avut în componenţă  doi  profesori  Mușat Carmen 

şi Ciobanu Iulian. 

Calitatea proiectării didactice a fost realizata prin respectarea programei scolare si a normelor 

de elaborare a documentelor de proiectare  ţinând  cont  de indicatorii de performanţă.                                           

Lecţiile de educatie fizica si sport au fost efecuate conform planificărilor calendaristice 

intocmite şi a programei scolare realizate conform particularitatilor de varsta si sex , atingerea  

termenilor  de realizare a portofoliilor , având ca scop realizarea  urmatoarele  obiective: 

- Proiectarea activităţii manageriale pe baza diagnozei interne în vederea evaluării şi asigurării 

calităţii educaţiei la catedra educaţie fizică şi sport.  

- Ameliorarea calităţii procesului  instructiv-educativ. 

- Monitorizarea progresului şcolar. 

- Stimularea  şi valorificarea aptitudinilor şi  creativităţiie  levilor  pentru  obţinerea  de 

performanţe şcolare prinolimpiade,  concursuri,  manifestari ştiintifice,  artistice,  proiecte  

de parteneriat şcolar.  
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- Modernizarea şi îmbogăţirea bazei materiale a şcolii. 

    La nivelul caselor  a XII-a  B respectiv F unde am fost diriginti, ne-am ocupat de parcurgeea 

tuturor etapelor de inscriere la examenul de bacalaureat pentru toti elevii din cele două clase; 

  In luna martie prof. Ciobanu Iulian a sustinut inspectia finala in vederea obtinerii gradului 

didactic I; 

 Proiectarea  activitatilor extracurriculare -s-au  realizat programe  de pregatire pentru echipele 

reprezentante de  volei, fotbal, baschet, atletism, tenis de masă, șah majorete dupa programul 

scolar; 

 In timpul lectiilor on-line  din data de 11.03.2020  ne-am creat conturi  de acces pentru a putea 

ține legatura cu elevii prin asigurarea conectarii la PC, cat si asigurarii conectivitatii ; 

 Pe prioada pandemiei am adaptat programul la conditiile existente; 

 Am creat programe accesibile pentru toti  elevii prin crearea unor  filmulețe demonstrative  cu  

elevi  responsabilizați  din  școala; 

 In timpul pandemiei am tinut legatura cu elevii claselor  unde am fost diriginți  asupra starii de 

sanatate, calendarului de inscriere la examenul de bacalaureat; 

 Pe perioada pandemiei la reluarea cursurilor în luna mai am realizat toate sarcinile care ne-au 

parvenit( rapoarte, incheieri de situatii, asigurarea de serviciu în școală pentru păstrarea 

distanței sociale etc.); 

  Am coordonat activitatea de practică metodică pentru elevii de profil pedagogic atât pentru 

semestrul I cât și pentru semestrul al II- lea asiguraând cotinuitatea acestui proces în condiții 

speciale (stabilirea de teme, crearea de proiecte didactice și verificarea prin intermediul unor 

fișiere video ceea ce  trebuia realizat); 

 Realizarea festivitatii de inchiere a studiilor pentru clasele a XII-a “ Ultimul Clopotel” prin 

asigurarea organizării  și sonorizării evenimentului ; 

 

Contribuții la promovarea imaginii unității școlare 

 Am participat la toate concursurile scolare care s-au putut desfășura pâna la începerea 

pandemiei: 

  -volei fete locul I – etapa judeteana calificare Etapă de Zonă – Slobozia; 

  - Șah – locul I elevul Ghena Flavius, calificare la Etapa Națională; 

 Tenis de Masă locul I eleva Simion Andreea, calificare la Etapa Națională; 

 Pentaton băieți –locul II  –etapa judeteana; 

 Cros băieți locul II  elevul Mihnea Andrei  
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 -Baschet-baieti locul II –etapa judeteana 

 -Fotbal-baieti mentiune –etapa judeteana  

 
 

BUDICĂ IOANA 
EDUCAȚIE MUZICALĂ 

 
 

–  Respectarea programei școlare, respectarea temelor de predare și a particularităților clasei de 
elevi. 
 
–  Folosirea TIC în activitatea de proiectare. 
 
–  Proiectare unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele 
elevilor: 
 

 Serbări școlare „Vin colindătorii” - în unitatea de învățământ, în Primăria 
Alexandria și Consiliul Județean 

 15 ianuarie - „Ziua Eminescu” - Biblioteca „Marin Preda” 
 5 martie - „Primăvara” 

 
–  Concursul școlar - „FESTIVALUL DE COLINDE”, Alexandria  
 

 Locul I  ( câștigul constă într-o excursie care va fi posibilă atunci când va 
trece pandemia ) 

 
–  Participarea la cursul CCD „EDUCAȚIA PĂRINȚILOR” ( 25 de credite ) și valorizarea 
competențelor științifice didactice și metodice dobândite. 
 
–  Diseminarea rezultatelor obținute în ședințe de catedră ARTE. 
 
–  Implicarea  în activități extracuriculare și voluntariat. 
 
–  Promovarea strategiilor didactice axate pe dezvoltarea elevilor, a deprinderilor de lucru individual 
și pe echipe. 
 
–  Participarea la acțiuni de voluntariat. 
 
–  Participarea la consiliul consultativ ISJ. 
 
–  Promovarea în rândul elevilor a unui sistem de autoevaluare. 
 
–  Am evaluat satisfacția beneficiarilor educaționali. 
 
–  Am elaborat portofoliu educațional ca element central al evaluării rezultatelor învățării. 
 
–  Am stabilit cadru adecvat pentru desfășurarea activităților clasei. 
 
– M-am implicat în monitorizarea comportamentul elevilor. 
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– Cunosc particularitățile psihologice ale elevilor și climatului familial. 
 
– Am motivat elevii prin valorizarea exemplelor de bună practică. 
 
– Participarea la Cercul Pedagogic - Educație muzicală, pe semestrul I. 
 
– Comunic și relaționez eficient cu tot personalul școlii, elevi, părinți și parteneri externi: Bibliotecă, 
Primărie, Palatul Copiilor, etc. 
 
– Am promovat online oferta educațională. 
 
– Am respectat normele de sănătate și securitate a muncii PSI și ISU. 
 
– M-am implicat activ în crearea culturii „FAMILIEI PEDA”. 
 
– Am promovat activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizare cu ajutorul 
tehnologiei. 
 
– Manifest atitudine morală și civică. 
 
– Respect și promovez deontologia didactică. 
 
                                Informare privind activitatea profesorilor de informatică 

Prof. Nistor Mariana 

Activitatea didactică școlară și extrașcolară a profesorilor de informatică desfășurată în anul școlar 

2019-2020 a constat în: 

 stabilirea încadrării fiecărui cadru didactic  

 întocmirea planificărilor calendaristice semestriale și anuale 

 desfășurarea activității didactice conform orarului 

 înscrierea elevilor pentru certificarea ECDL  

 stabilirea orelor de pregătire suplimentară pentru susținerea examenelor ECDL 

 au fost propuse și s-au stabilit temele pentru atestatul profesional la clasele de profil real, 

matematică - informatică 

 participarea la cercul pedagogic organizat de ISJ 

 diseminarea proiectelor desfășurate în liceul nostru, Erasmus+ Retrostem si L-Cloud 

 achiziționarea unor calculatoare noi pentru laboratoarele de informatică din corpul B, astfel: 

- 30 de calculatoare tip desktop cu monitoare și kit-uri de tastatură-mouse în laboratorul B1 

- 25 calculatoare tip All in One PC în laboratorul B2 

 calculatoarele cu fost organizate în două rețele LAN și Wireless 



44 
 

 s-au instalat softurile necesare desfășurării activității didactice 

 s-au creat conturi pe domeniul școlii (colpedms.ro) pentru profesori și elevi în vederea desfășurării 

orelor online în perioada stării de urgență și a stării de alertă 

 au fost programate sesiuni de examinare cu elevii claselor a XII-a în vederea obținerii certificatelor 

ECDL. 

SINDILĂ GABRIEL SANDU, profesor titular la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din 

Roșiori de Vede, cu completarea normei didactice la Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” 

din Alexandria, în anul scolar 2019 – 2020, am absolvit cursul de formare profesională 

„Managementul stresului” organizat de Asociația ZECE PLUS”; 

Am participat la activitățile la care am fost solicitat de către conducerea școlii și ISJ Teleorman: 

Olimpiada Județeană de Științe Socio-Umane, în calitate de profesor evaluator pentru disciplina 

Economie, Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie, în calitate de supraveghetor audio – video, 

în cadrul Centrului de Examen de la C.N. ”Al I. Cuza”, Alexandria iar în sesiunea august – septembrie, 

in calitate de asistent la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria; 

In calitate de profesor TIC la clasele a XII-a C si a XII-a E am fost membru în Comisia de 

echivalare a Competențelor digitale pentru calificativele elevilor, unde toți elevii acestor clase au 

obținut calificativul „experimentat”, cu excepția elevei Cîrjan Elena Minodora, eleva clasei a XII-a C, 

care și-a echivalat examenul ECDL. 

În anul școlar 2019-2020 nu am obținut rezultate la olimpiade și concursuri școlare. 

Prof. Miță Gabriela 

-In luna ianuarie 2019 am participat in calitate de membru cat si trainer in cadrul Proiectului 

Erasmus+ “RETROSTEM” 

-In luna ianuarie 2019 am participat in calitate de membru cat si trainer in cadrul Proiectului 

Erasmus+ “L-Cloud” 

- am participat la organizarea activitatilor din Calendarul Ecologic din cadrul Proiectului 

International Eco scoala.  

-am participat la Cercul Pedagogic al Profesorilor de Informatica 

-am pregatit elevii claselor a XII-a F si a XII –a G pentru sustinerea examenului de atestat 

professional care a avut loc in luna iunie 2019. 
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-am pregatit elevii claselor a XII-a B,a XII-a C, a XII-a D, a XII-a F pentru sustinerea 

examenelor necesare certificarii ECDL. 

- am participat la pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul naţional de bacalaureat 

la disciplina informatica 

- Am participat permanent la organizarea şi dotarea laboratorului de informatică, precum şi 

întreţinerea continuă a echipamentelor de calcul aflate in dotare. 

Rezultate –proba E.d)-Informatica 

 

Nr.crt. Numele si prenumele Clasa Nota examen Media/Clasa 

a XII-a 

1 Luca Giulia XII F 5,30 9,50 

2 Rachita Robert XII G 7,40 10 
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                Rezultate competente digitale-Bacalaureat 2020 

Dintr-un total de 194 de elevi, in urma echivalarii Competentelor digitale 180 de elevi au 

obtinut calificativul Experimentat si 10 elevi au obtinut Certificat ECDL. 
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Rezultate examen de atestat profesional –Infomatica 

Dintr-un total de 49 de elevi, 42 s-au inscris pentru sustinerea atestatului profesional la 

disciplina Informatica: 19 elevi-clasa a XII-a F, 23 elevi –clasa a XII-a G. 
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Informare asupra activității comisiei metodice a profesorilor diriginți și a comisiei de 
organizare a activităților educative extrașcolare  

PUNCTE  TARI 

 Au fost discutate prevederile Anexei 1 la Ordinul MECI nr. 5132/10.09.2009 privind activităţile 

specifice funcţiei de diriginte în anul şcolar 2019/2020 

 A fost analizată şi implementată oferta curriculară: programa pentru orele de Consiliere şi 

orientare (IX-XII) 

 Au fost elaborate, la nivelul fiecărei clase, planificările anuale şi semestriale (1. Consiliere şi 

orientare; 2. Activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi) 

 Întocmirea, prezentarea, discutarea, avizarea în cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral şi a 

Consiliului de Administraţie a Programului activităţilor educative în anul şcolar 2019/2020, a 

Calendarului activităţilor educative pe semestrul I și pe semestrul al II-lea (2019/2020) 

 Alcătuirea Planului de activitate al comisiei metodice a ariei curriculare Consiliere şi orientare 

(2019-2020) 

 Desfăşurarea activităţilor planificate în cadrul Proiectelor/programelor educative iniţiate la nivelul 

liceului privind: 

 -  educaţia civică  

 - educaţia ecologică 

 - prevenirea şi combaterea consumului de droguri 

 - prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

 - prevenirea traficului de persoane 

 - prevenirea şi combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar 

 - programul de orientare şcolară şi profesională 

 - planul de măsuri privind interzicerea segregării în școală 

 Încheierea parteneriatelor educaţionale pentru anul şcolar 2019/2020 

 Constituirea şi activitatea formaţiilor artistice: corul şcolii, trupa de teatru (prof. Budică Ioana, 

prof. Topologeanu Ioana, prof. Fărcășanu Ion) 

 Activitatea şi rezultatele echipelor sportive - fotbal, handbal, baschet, volei, cros, majorete (prof. 

Muşat Carmen, prof. Ciobanu Iulian) 
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 ,,Ziua mondială a educaţiei” (5 octombrie 2020) – activităţi de conştientizare a rolului cadrului 

didactic în formarea personalităţii umane (în cadrul orelor de dirigenţie și în cadrul activităților 

extrașcolare) 

 Organizarea alegerilor pentru Consiliul Şcolar al Elevilor (1 - 10 octombrie 2019) 

 Constituirea Consiliului Şcolar al Elevilor, a Biroului Executiv (Toc Bianca - preşedinte, Pană 

Harry și  Simion Denisa– vicepreşedinți, Flămânzeanu Raluca – secretar), elaborarea 

regulamentului şi a programului de activităţi pentru anul şcolar 2019- 2020 – coordonator prof. 

Cazacu Cristina 

 Organizarea Balului Bobocilor (16 octombrie 2019) de către clasele a XII-a şi diriginţii acestora: 

Cazacu Cristina, Mușat Carmen, Ardelean Simion, Grigore Aneta, Toma Florentina, Ciobanu 

Iulian, Țînțăreanu Cezarina 

 Activităţi educative sub genericul Săptămâna educaţiei globale cu tema ,,Trezește-te! 

Numărătoarea inversă a început pentru salvarea climatului mondial!” (18 – 24 noiembrie 2019) 

 Organizarea de către Consiliului Şcolar al Elevilor  a ,,Concursului de împodobire a claselor cu 

prilejul sărbătorilor de iarnă” (9 – 18 decembrie 2019) 

 Organizarea de către Consiliului Şcolar al Elevilor a unei serbări și activități de voluntariat în 

parteneriat cu Asociația ,,Dai o șansă”  – 12 decembrie 2019 

 Serbare sub genericul Sărbătoarea de Crăciun (19 decembrie 2019) – program de colinde şi 

cântece specifice Crăciunului - coordonator prof. Budică Ioana 

 Activitățile educative din cadrul programului național ,,Școala altfel” (30 martie - 3 aprilie 2020) 

 Participarea și câștigarea de premii la concursurile organizate de către Primăria Alexandria, pe 

parcursul anului școlar:,,Festivalul de colinde”, ,,Creștem sănătos”, ,,Și eu iubesc Alexandria” 

 Diriginţii claselor terminale au organizat activitatea Ultimul clopoţel!   

 Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la acţiunile organizate de comunitatea locală cu prilejul 

unor evenimente importante (Ziua armatei, Ziua Naţională a României, 22 Decembrie, Ziua 

Unirii, Ziua Culturii etc) 

 Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în proiecte internaţionale 

 Existenţa cabinetului de consiliere şcolară şi activitatea prof. Peşu Violeta 

 

PUNCTE SLABE 

 Neprezentarea la termenul stabilit a informărilor, a rezultatelor diferitelor activităţi educative 

organizate, de obicei, la nivel de clasă. 
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 Insuficienta colaborare cu partenerii educaţionali în organizarea activităţilor din şcoală 

 Oferta CDŞ deficitară în privinţa sprijinului adus pentru ameliorarea/înlăturarea fenomenelor 

negative (violenţă, absenteism etc.) şi care să contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci 

pentru învăţare 

 Desfășurarea activităților educative preponderent on-line pe parcursul semestrului al II-lea 

 

OPORTUNITĂŢI 

* Colaborări, prin noi parteneriate, cu autorităţile publice, comunitatea locală, ONG-uri etc. 

* Posibilitatea angrenării şcolii în proiecte şcolare naţionale şi internaţionale 

* Participarea la concursuri cu tematică educativă, cultural – artistice, sportive la nivel local, 

judeţean, naţional, internaţional 

* Apariţia unor noi lucrări, materiale didactice cu tematică educativă 

* Participarea la cursuri pentru diriginţi (oferta CCD) 

 

AMENINŢĂRI 

■ Scăderea interesului elevilor faţă de educaţie care nu mai este privită ca un mijloc de promovare 

socială 

■ Scăderea interesului elevilor pentru a participa la activităţile extraşcolare 

■ Dificultăţi în participarea la unele concursuri sau festivaluri care depăşesc cadrul judeţean 

 

 

 

 

 

 

 

 DIRECTOR,       DIRECTOR ADJUNCT, 
    Prof. Botez Silvia         Prof. Buciu Mariana 


