
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII ŞI 
REZULTATELOR LICEULUI TEHNOLOGIC 

REGELE MIHAI I 

SEM I - AN ŞCOLAR - 2019-2020



Situația școlarizării



Situația elevilor înscriși/rămași 



Promovabilitate



Promovabilitate



Promovabilitate



Situația absențelor nemotivate



Activitatea educativă
Puncte tari

• Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;

• Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative

• Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;

• Majoritatea profesorilor diriginti s-a implicat in derularea activitatilor scolare si 

extrascolare.;

• Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare  in vederea afirmarii personalitatii 

scolii in plan comunitar;

• Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor 

extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii );

• Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi 

perspectivele de dezvoltare ale societăţii;

Puncte slabe

• Neimplicarea în proiecte internaţionale;

• Spațiul insuficient în incinta şcolii pentru derularea unor activități extraşcolare;

• Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile 

extraşcolare;  Dezinteresul părinților și elevilor  față de actul educațional.

Oportunităţi

• Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect;



Activități educative
• Ziua educației – octombrie 2019

Dezbatere, creații artistico-plastice, proiecții PPT, concursuri de cultură 

generală;

• Ziua Școlii – octombrie2019

• Simpozion ,,Școala de ieri și de azi”;

• Simpozion ,,Regele Mihai-simbol al datoriei și onoarei”;

• Holocaustul, o tragedie a umanităţii – octombrie 2019

• Balul bobocilor – noiembrie 2019

• Săptămâna Educaţiei Globale – noiembrie 2019

• Marea Unire – sărbătoarea tuturor românilor – noiembrie 2019

• Proiectul Dealing with diversity – noiembrie 2019

• Workshop

• Mail art împotriva violenței – decembrie 2019

• Scrisoare către trecători – decembrie 2019

• Workshop Mail art with messages – drepturile omului;

• Darul lui Moş Crăciun – decembrie 2019



Comisia diriginților
• Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a început odată cu constituirea comisiei 

diriginţilor la începutul anului şcolar 2019-2020, în şedinţa comisiei metodice în care au fost 

nominalizaţi toţi prof. diriginţi, aprobaţi în Consiliul Profesoral. 

Septembrie:

• 1. Organizarea activităţii:

• - constituirea comisiei diriginţilor pt. an şcolar 2019-2020;

• -stabilirea graficului orelor de Consiliere și Orientare;

• - analiza programelor şcolare in vigoare;    -îndrumări privind întocmirea planificărilor;

• 2. Analiza SWOT a comisiei diriginţilor pentru anul școlar 2018-2019;

• - diseminarea informaţiilor primite la    Consfătuirea judeţeană;

• - prezentarea planului managerial al comisiei diriginţilor pe anul școlar 2019-2020;

• - stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi, tematica acestora;

• - discutarea activităților propuse în cadrul comisiei;

• - revizuirea regulamentului de ordine interioară.

Octombrie

• Referat: Succesul şi insuccesul şcolar – prof. Jinga Emilia;

• Dezbatere : Gestionarea conflictelor şi prevenirea violenţei în şcoală – diriginții.

• Noiembrie

• Referat: Managementul clasei de elevi – prof. Căpușă Mioara;

• Dezbatere : metode moderne şi tradiţionale  în lecţia de consiliere şi orientare  - diriginții;

• Lecție demonstrativă – prof. Derviș Elena.



Comisia diriginților
Decembrie

• Organizarea unor activitati specifice pe tema traditiilor si obiceiurilor;

• Prezentare ; Metode şi tehnici de depistare a particularităţilor psiho-individuale ale elevilor 

– Bîlea Alunița;

• Dezbatere : Motivatia față de învățare  - dezbatere.

• Programul de activitate al activităţilor propuse a fost îndeplinit şi completat cu 

activităţi ivite pe parcursul semestrului  în funcţie de necesităţi. În semestrul I al anului 

şcolar 2019-2020, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să 

materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare 

şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi 

colegii.

• Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica 

din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii educative. Instruirea 

prof. diriginti cu privire la organizarea activitatilor educative scolare si extrascolare, 

intocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor si a altor documente 

necesare dirigintelui.

• La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele 

dezbătute au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile eleviilor, 

utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient

• S-au desfășurat sedințele cu părinții, pe clase, după un program afișat, în care s-au  

prelucrat regulamentele scolare cel general și cel de ordine interioară). S-au semnat 

contractele de parteneriat cu părinții și diferite instituții.



Puncte forte ale activității CEAC
• - CEAC a fost constituită conform procedurii de selecţie a membrilor acesteia, prin votul 

membrilor CP şi cu avizul CA.

• - Organizaţia are un manual al calităţii care cuprinde proceduri eficiente, planuri strategice şi 

operaţionale şi documentaţia necesară asigurării calităţii, care sunt permanent revizuite şi 

actualizate, conform cerinţelor.

• - Personalul de conducere supraveghează eficient strategia şi monitorizează permanent 

calitatea predării - învăţării - evaluării, acţionând eficace pentru îmbunătăţirea rezultatelor 

obţinute de organizaţie. CDL-urile respectă obiectivele strategice şi reglementările în vigoare şi 

sunt aprobate de conducere şi de IŞJ. Se evită discriminarea în toate activităţile şi se 

promovează egalitatea şanselor.

• - Resursele de învăţare sunt gestionate eficient pentru a sprijini procesul de învăţare şi pentru a 

promova siguranţa mediului de învăţare. În acest sens, condiţiile de lucru, revizuite periodic, 

determină siguranţa în muncă şi evită perturbările şi comportamentul violent. Procedurile 

specifice gestionării situaţiilor de criză sunt revizuite periodic şi au fost elaborate astfel încât să 

poată fi înţelese şi aplicate de toţi factorii interesaţi.

• - Toate cadrele didactice sunt calificate şi majoritatea participă la programe de formare continuă 

şi perfecţionare periodică; rezultatele implementate în cadrul acestor programe în activitatea 

proprie şi experienţa acumulată este reflectată în articolele publicate în revistele de specialitate. 

• - Relaţiile de lucru şi comunicarea dintre cadrele didactice, elevi, echipa de conducere, ceilalţi 

membri ai personalului sunt eficiente, facilitând crearea unei atmosfere propice actului de 

învăţare. Cadrele didactice folosesc o gamă variată de resurse materiale şi ţin cont de stilurile 

de învăţare ale elevilor, aplicând strategii de învăţare centrate pe elev.

• - Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată de către CEAC; procesul de 

autoevaluare are ca rezultat întocmirea planului de îmbunătăţire, iar măsurile de îmbunătăţire 

sunt implementate şi monitorizate.



Puncte slabe ale activității CEAC
• Refacerea tuturor procedurilor.

• Armonizarea sistemului  TVET cu piaţa muncii pe bază de studii şi 

cercetări

• Asigurarea de şanse egale prin sistemul TVET privind accesul la 

educaţie al elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

• Eficentizarea şi dezvoltarea activităţilor de consiliere profesională a 

tinerilor .

➢ În decembrie s-a întocmit raportul de monitorizare internă, conform 

metodologiei în vigoare, membrii CEAC împreună cu conducerea unităţii 

şcolare efectuând un număr de peste 50 de asistenţe la ore.

➢ Pe semestrul I au avut două întâlniri de lucru ale Comisiei CEAC cu 

reprezentanţii elevilor după care   s-au întocmit rapoarte care au fost înaintate 

conducerii unităţii şcolare şi prezentate Consiliului 

➢ Profesoral pentru a se efectua remedierea aspectelor negative constatate.



Catedra de Matematică
• Septembrie: 

Constituirea comisiei si atribuirea responsabilitatilor membrilor comisiei; 

Organizarea activitatilor comisiei pe anul scolar 2019/2020; 

Elaborarea planificarilor calendaristice si a subiectelor pentru testele initiale ;

Testarea initiala a elevilor de clasa a IX-a;

Analiza rezultatelor la testarile initiale la clasa a IX-a.

• Octombrie: 

Realizarea planurilor remediale la clasa a IX a;

“Matematica aplicata – probleme de mediu”- referat sustinut de professor Jinga 

Emilia

• Noiembrie: 

Elaborarea de variante pentru subiectele lucrarilor semestriale; 

Participarea la cercurile pedagogice ; 

Formarea elevilor pentru autoevaluare; 

“Ecuatii logaritmice M2. Exercitii tipice pentru bacalaureat” – referat sustinut de 

prof. Dicu Gheorghe.



Catedra de Matematică
• Decembrie: 

Posibilitatea de inlaturare a esecului scolar; 

Pregatire suplimentara cu elevii propusi pentru Concursul de matematica 

aplicata “Adolf Haimovici”;

“ Valoarea maxima a determinantilor unei matrice”- referat sustinut de prof. 

Preoteasa  Luminita

Doamnele profesoare Preoteasa Luminita si Jinga Emilia au participat cu sase 

elevi la concursul judetean de matematica aplicata “Stelian Chelu”. Preoteasa 

Luminita si Jinga Emilia au propus  seturi de subiecte pentru clasele IX-XII si 

au participat la evaluarea elevilor.

• In luna octombrie profesorii Jinga Emilia si Preoteasa Luminita au 

participat la proiectul “O mie pentru inginerie” , proiect organizat de 

Universitatea Politehnica din Bucuiresti. Au fost prezenti 42 de elevi ai 

liceului.

• In luna decembrie, d-na prof Preoteasa Luminita, a organizat 

participarea unui numar de 42 de elevi si  5 profesori la conferinta 

sustinuta in cadrul Universitatii Politehnice  din Bucuresti “Viitorul in 

Educatie si Inginerie”.



Catedra de limba și literatura română
Activitatea Comisiei Metodice de Limba și Literatura Română pe parcursul 

semestrului I, s-a concretizat astfel:

- participarea la manifestările dedicate Zilei Educației;

- desfăşurarea şedinţelor în cadrul Cercului de Lectură „Noi și cărțile”;

- prezentarea referatului “ Limba română ca mijloc de educaţie în acceptarea 

şi promovarea valorilor multiculturalităţii”- prof. Derviş Elena

- participarea la Cercul Pedagogic al profesorilor de Limba și Literatura 

Română;

- lecţie demonstrativă clasa a IX-a A „Imaginea familiei în literatură” – prof. 

Mărgărita Mihaela

- participarea la activităţile dedicate Unirii de la 1918;

- organizarea unor activități dedicate Sărbătorilor de Crăciun;

- lecţie demonstrativă clasa a XII-a A „Orientări avangardiste-prezentare 

sintetică” - prof. Derviş Elena 

- referat „Modalităţi şi tehnici de evaluare eficientă în predarea literaturii 

române”-prof. Mărgărita Mihaela



Catedra de limba și literatura română
- realizarea proiectării didactice conform  noilor programe şcolare 

centrate pe competenţe, respectarea de către cadrele didactice a 

reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma 

documentelor de proiectare.

- existenţa și parcurgerea unui program de pregătire suplimentară cu 

elevii clasei a XII-a în vederea  susținerii Examenului de Bacalaureat.

- utilizarea în procesul instructiv-educativ a metodelor activ-participative.

- realizarea lecţiilor din perspectivă trans-disciplinară.

- parcurgerea de către toate cadrele didactice a materiei prevăzută în 

programa şcolară.

- număr suficient de manuale pentru elevi.

- utilizarea celor trei tipuri de evaluare: iniţială, continuă, sumativă.

- elaborarea şi aplicarea testelor de evaluare iniţială;

- analiza la nivel de catedră a rezultatelor evaluării iniţiale şi identificarea 

problemelor specifice; 

- utilizarea unor metode alternative de evaluare.

- interesul profesorilor de limba şi literatura română pentru perfecţionare 

şi formare continuă; 



Catedra: Limbi moderne
• În cadrul ședințelor de catedră, s-a analizat nivelul de pregătire a elevilor, s-adiscutat 

și votat planul managerial pentru anul școlar 2018-2019, s-au discutat activitățile didactice din 

cadrul interasistențelor, s-au discutat aspecte legate de organizarea activităților și de metodică 

și s-au prezentat diverse referate care au fost dezbătute ulterior.

• În prima săptămână de curs s-au aplicat testele inițiale tuturor elevilor de clasa a IX-a din liceu, 

care au fost corectate și interpretate. Acestea relevă faptul că, elevii care vin în acest liceu, în 

clasa a IX-a, au cunoștinte slabe de limbă straină, unii dintre elevi, nestudiind limba engleză sau 

franceză la școala generală. S-a stabilit un program special pentru acești elevi, lucrându-se în 

mod diferențiat. În urma analizei testelor, s-au ales manualele alternative corespunzatoare 

nivelului fiecărei clase.

• În data de 26 septembrie 2019 s-a desfășurat proiectul educațional Ziua europeana a limbilor 

străine. Dna prof. Toma Laura a deschis întâlnirea la care au participat în jur de o sută de elevi 

din cadrul liceului, cu prezentarea unui material conținând informații și curiozități despre limbile 

străine europene. De asemenea, s-a vizionat un filmuleț cu interviuri în diverse limbi europene.

• În partea a doua, dna. Prof. Butuc Simona Adriana a organizat un concurs după cum urmează. 

În rpima parte, elevii au fost provocați să caute pe internet și să rețină expresia te iubesc în cât 

mai multe limbi străine. Elevul câștigători au fost cei care au reținut cele mai multe expresii și 

care au avut o pronunție cât mai apropiată de realitate. 

• O altă provocare, dată de dna Butuc Simona, a constat în concursul de expresii idiomatice în 

limba engleză care a vizat corelarea imaginilor cu expresia dată precum și folosirea expresiei în 

propoziții personale pentru a înțelegerea sensului.



Catedra: Limbi moderne
• Dna Proca Gina a organizat un concurs care viza pronunțarea unor cuvinte în limba 

franceză cu sunete repetate. Am putea afirma că a fost un exercițiu motivațional, antrenant 

și amuzant. Elevul cu cea mai bună pronunție, care nu s-a încurcat la acest exercițiu de 

dicție, a fost câștigătorul.

• În data de 28 noiembrie, dna prof. Toma Elena a susținut o lecțiedeschisăcu titlulPast 

Tensesla cl. a X-a B. Este de remarcatfaptulcădna prof. foloseștemetodemoderne de 

învățare, precum șimodalități interactive prinimplicareaunuinumărdestul de mare de elevi 

la lecție.

• Înpartea a doua, dna a prezentat un referatcu titlulWays to improve reading skillscare poate 

fi considerat inspirational pentrutoțimembriicatedreipentruîmbunătățireadeprinderii de a 

citi la elevi. Astfel, dna a prezentat diverse tehnici cum ar fi imitarea, reluareaînoglindă, 

precum șiintonațiașilegareacuvintelorîntreele.

• Dna. prof. Proca Gina a susținut lecția demonstrativă:Metiervauttresor- Meseria e bratara 

de aurlaclasa a X-a A,în data de13 decembrie 2019. Fiind o clasă de prelucrare a lemnului, 

dna prof a vizat o arie lexicală în domeniu, folosind flashcarduri cu imagini referitoare al 

instrumente de lucru și masini din atelierul de prelucrare a lemnului, pe care elevii le-au 

corelat cu termenii corespunzători din limba franceză.

• De asemenea, în cadrul ședinței Comisiei metodice de limbi moderne, dna prof. Proca Gina 

a prezentat referatul cu titlul Predareavocabularuluisi a termenilortehnici la clasele de 

prelucrere a lemnului, punând accent pe importanțadezvoltăriilimbajuluitehnic, 

avândînvederemobilitateaelevilorînțărileeuropene. 



Fizică, Chimie, Biologie
1. În şedinţa comisiei metodice din luna septembrie 2019 cu următoarea ordine de zi:

- Organizarea comisiei metodice;

- Analiza activităţii comisiei metodice desfăşurate în anul şcolar 2018-2019;

- Întocmirea planului de activitate al comisiei metodice în anul şcolar 2019-2020; 

- Se discută modalitatea de întocmire a testului iniţial la toate clasele.

2. În şedinţa comisiei metodice din luna octombrie 2019 cu următoarea ordine de zi:

- Prezentarea rezultatelor evaluării iniţiale  fizică,chimie, biologie la clasa a IX-a;

- Măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la testele iniţiale;

- Celula –unitatea structurală şi funcţională a vieţii - lecţie ŞCOALA DISCOVERY

3. În şedinţa comisiei metodice din luna noiembrie 2019 cu următoarea ordine de zi:

- Fişă de lucru –„Legături chimice” “-clasa a IX-a

- Fişă de lucru- Principiile mecanicii newtoniene (recapitulare) - clasa a IX-a

- Discuţii pe baza materialelor prezentate  în cadrul acestei şedinţe;

4. În şedinţa comisiei metodice din luna decembrie 2019 cu următoarea ordine de zi:

- Integrarea mijloacelor de învăţământ în activitatea didactică-referat

- Transmiterea mendeliană a caracterelor ereditare – Lecţie demonstrativă – clasa a IX-a

- Rolul şi importanţa unei alimentaţii echilibrate în menţinerea echilibrelor acido-bazice din 

organism –referat

Membrii comisiei se ocupă de pregătirea elevilor pentru olimpiade şi concursuri şcolare la care 

elevii vor participa.



Om și societate
• REZULTATE ALE ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE (PROGRES ȘCOLAR, PROMOVABILITATE, 

CONCURSURI ȘCOLARE, PREGĂTIRE BACALAUREAT)

Toți membrii Comisiei au avut drept scop implementarea unui învățământ modern care să se 

bazeze pe dezvoltarea gândirii, formarea unei atitudini și a unui comportament adecvate, 

promovarea personalității elevului,instruire și educație în același timp.

Toți membrii comisiei au proiectat activitățile de învățare conform planificărilor calendaristice 

în concordanță cu programele școlare în vigoare, au utilizat strategii didactice care asigură 

caracterul aplicativ al învățării și formarea de competențe specifice, au aplicat teste 

predictive, de progres și finale în scopul eficientizării activității de predare-învățare. 

În cadrul activităților instructiv-educative, elevii au fost tratați diferențiat în funcție de 

particularitățile individuale și de progresele școlare înregistrate.

Săptămânal, doamna profesor Popescu Irina, a realizat  pregătire la Geografia României cu 

elevii clasei a XII a A  care susțin examen de Bacalaureat la această disciplină.

Reprezentanții catedrei au organizat Olimpiada de științe socio-umane, faza pe școală, în data  

18 decembrie 2019.

• PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚI DE FORMARE / PERFECȚIONARE:

Și în anul școlar 2019-2020, membrii Comisiei metodice ”Om și societate” au fost interesați de 

perfecționarea continuă.În acest sens s-au întreprins o serie de activități:

Participarea la consfătuirile organizate de ISJ Argeș;

Participarea la cercurile pedagogice( 7 noiembrie 2019);

Participarea la cursuri de perfecționare;



Om și societate
• ORGANIZAREA / IMPLICAREA ÎN PROIECTE EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE:

În cadrul planului operațional stabilit la începutul anului școlar, au fost stabilite o serie de 

proiecte educaționale, unele în parteneriat cu alte unități școlare din oraș, pe teme de 

Istorie, având o serie de obiective:

Să conștientizezesemnificația unor date din istoria poporului român;

Să conștientizezesacrificiile  generațiilor trecute pentru realizarea unor obiective definitorii 

pentru neamul nostru;

Cultivarea sentimentului de toleranță față de oameni;

Să–si formeze deprinderi morale corecte pentru a lupta împotriva discriminărilor de orice gen;

Să dezvolte spiritul de echipă, de comunicare, responsabilizarea prin asumarea de roluri;

Să cunoască și să-și asume valorile democratice;

Promovarea unității școlare la nivel de oraș;

• ”Ziua educației”- 5 octombrie 2019- referate susținute în cadrul catedrei de către prof. 

Căpușă Mioara și prof. Frujină Mirela;

• ”Holocaustul-tragedia unui popor” – 9 octombrie 2019- proiect educațional coordonat de 

prof.Căpușă Mioara.

• ”1 Decembrie 2019 – Ziua Națională a României, ziua tuturor românilor”- proiect educativ în 

colaborare cu Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân ”și ”Școala Gimnazială ”Carol I” din 

Curtea de Argeș;

• Coordonatori:Prof. Căpușă Mioara și Popescu Irina;

• ”Crăciunul în sufletul copiilor”- concert colinde, scenetă, poezii;

• Cordonatori: prof.Duțeanu Ciprian și Boacă Marius;



Silvicultură, Protecția mediului, TIC
• Pe perioada semestrului I ,a anului şcolar 2019-2020 în cadrul Comisiei de 

specialitate sau desfăşurat activităţi conform planificării realizate la 

începutul anului şcolar.

• În luna septembrie 2019  sau constituit catedrele  la 

SILVICULTURĂ,PROTECŢIA MEDIULUI,T.I.C , s-a definitivat şi adoptat 

încadrarea profesorilor şi sau făcut propuneri pentru planul managerial al 

comisiei. La şedinţă au participat toţi membri comisiei

• În luna octombrie2019  s-a întocmit şi aprobat Planul managerial dar şi 

responsabilităţile fiecărui membru în parte sau în bloc după caz si sau 

stabilit termenele de realizare a acestora.

• În luna noiembrie2019membri comisiei au participat  alături de catedra 

de prelucrare a lemnului şi administraţie publică la cercurile pedagogice  

iniţiate de I.S.J. Argeş, unde au fost aduse la cunoştinţă noutăţile în 

domeniul învăţământului.

• În luna decembrie 2019 în cadrul şedinţei de catedră sau adus la 

cunoştinţă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de 

certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal ,filiera tehnologică .



COMISIA PENTRU NOTAREA RITMICĂ, FRECVENȚĂ, 
COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A ABANDONULUI ȘCOLAR

• Conform  programului s-au verificat  periodic, prin sondaj,cataloagele școlare și  la 

sfărșitul lunii noiembrie toate cataloagele.

Verificarea cataloagelor școlare a avut în vedere următoarele aspecte:

1.Verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor diriginte; 

2.Verificarea ritmicității notării elevilor;

3. Monitorizarea numărului de absențe, identificarea elevilor cu risc de abandon școlar;

4. Verificarea aplicării ROFUIO și ROI.

S-au constatat următoarele aspecte:

• Media de 1,6 absențe nemotivate/elev în luna septembrie, respectiv 4,6 absențene 

motivate/elev în luna octombrie la învățământ liceal și profesional, cursuri de zi, nu este 

mare, dar fiecare colectiv de elevi se confruntă cu cazuri de elevi cu risc crescut de 

abandon școlar.

• Câteva dintre cauzele identificate ale absenteismului ar fi lipsa de motivație a 

adolescenților, posibilitățile limitate ale părinților de a oferi copiilor lor resursele necesare 

educației, cultura de origine a elevilor, climatul familial viciat sau în care educația nu 

reprezintă o prioritate, anturajul de proastă calitate al elevilor.

• Monitorizarea frecvenței elevilor, în general,și a elevilor cu număr ridicat de absențe și risc 

de abandon școlar  a condus la concluzia că se face notarea riguroasă a absențelor la 

fiecare oră de curs, motivarea absențelor și sancționarea elevilor cu număr mare de 

absențe sunt în conformitate cu ROFUIP și ROI, sancțiunile aplicate sunt comunicate, 

personal, elevilor și/sau părinților și apoi consemnateîn catalog. Măsurile luate la nivelul fie 

cărui colectiv de elevi și comunicarea eficientă cu familia au condus la remedierea unor 

cazuri de absenteism.



COMISIA PENTRU NOTAREA RITMICĂ, FRECVENȚĂ, 
COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A ABANDONULUI ȘCOLAR

• Există cazuri izolate de elevi care sunt în situația de li se aplica prevederile 

ROFUIP sau ROI și care nu au fost sancționați sau sancțiunile aplicate nu au 

fost comunicate părinților și consemnate în catalog. O explicație ar fi, în 

anumite situații, climatul familial conflictual sau excesiv de permisiv, 

divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților sau atitudinea 

indiferentă față de situația școlară a copiilor lor. 

• La majoritatea disciplinelor de învățământ, notarea elevilor este realizată ritmic, 

ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor școlare, care reprezintă o 

componentă importantă a procesului de învățământ, este efectuată conform 

programei școlare și a legislației în vigoare. Numărul de note la fiecare 

disciplină de învățământ este corelat cu numărul de ore alocat prin planul de 

învățământ. Cazurile izolate de nerespectare a acestor norme sunt explicate 

prin dimensiunea redusă la 15 săptămâni a primului semestru, insuficientă 

pentru o evaluare eficientă. Această situație a fost cauzată și de  frecventarea 

deficitară a cursurilor de către unii elevi.  De asemenea notarea a fost făcută pe 

fișele de progres școlar al elevilor și nu a fost consemnată și în catalog. 



Activitatea CES
• Activitatea Comisiei de integrare a copiilor cu nevoi educaţionale speciale a vizat: 

• 1.S-au elaborarat procedurile operaționale ale comisiei

• 2. Inventarierea, depistarea şi îndrumarea în vederea obţinerii certificatului de orientare şcolară şi 

profesională pentru copii cu CES. În urma identificării nevoilor educaţionale ale copiilor, au fost 

făcute recomandări pentru obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională unui  singur 

copil de la clasa a-IX-a. 

• Nr. de copii cu certificat CES la începutul anului școlar  - 3

• Nr. de copii cu certificat CES obț inut pe parcursul semestrului I - 1

3. S-a acordat consilierea necesară efectuării demersurilor privind obținerea sprijinului financiar din 

partea institutiilor abilitate în acest sens

• 4.. Activităţi de cunoaştere şi evaluare a elevilor în vederea stabilirii planurilor de intervenţie 

persoanlizate

• Elevilor cu CES li s-au aplicat diverse probe psihopedagogice în vederea stabilirii nivelului de 

instrumentare şi de dezvoltare al acestora.

• În urma stabilirii nivelului de dezvoltare şi intrumentare al fiecărui copil, s-au realizat adaptări 

curriculare, s-au întocmit planuri de intervenţie personalizată, atât în ceea ce priveşte terapia 

cognitivă şi sprijinul educaţional la limba română şi matematică , cât şi în ceea ce priveşte 

consilierea psihologică.

• La activităţile de consiliere psihologică  au participat un număr de 4 elevi cu CES,  principalele 

problemele întâmpinate fiind .în general tulburările emoţionale, întârzierile în dezvoltare şi 

tulburările de comportament

• În situaţii de criză şi în cazul abaterilor disciplinare, elevii au fost consiliaţi si li s-au întocmit 

planuri de intervenţie personalizată(3 elevi)



Activitatea CES
• 5.. Programul activităţilor Comisiei pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale a 

avut la baza un parteneriat activ între profesori,psihologul scolar şi părinţi. Modul de 

lucru al Comisiei pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale,planificat pe operaţiuni 

şi acţiuni, a fost adus la cunostința direcțiunii și a cadrelor didactice. 

• Au fost instruite cadrele didactice pentru a putea lucra cu elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale. În acest sens profesorul consilier şcolar a pus la dispoziţia 

cadrelor didactice materiale privind învăţarea incluzivă.  Cadrele didactice au adaptat 

curriculumul și au elaborat fişe individuale de muncă independentă pentru fiecare 

elev cu CES și fişe de evaluare

Amenintari  privind activitatea in cadrul in cadrul  Comisiei CES:

• Nu întotdeauna părinţii sau elevii,declară problemele de sănătate sau problemele familiale 
,astfel încât să poată fi încadraţi în categoria elevi cu CES sau să poată fi consiliaţi în vederea 
eliminării riscului de abandon școlar

• Creşterea numărului de copii cu disabilităţi (mintale, de văz, de auz, locomotorii, de vorbire, 
asociate) ce se confruntă cu mari probleme de învăţare şi comunicare

• Lipsa unor servicii speciale la nivel de comunitate; lipsa profesorului de sprijin,urmare a unei 
hotărâri luate la nivel județean,ca, datorită insuficienței personalului ,să se renunțe la 
acoradrea acestui sprijin elevilor cu CES de la nivelul liceal.

• Migratia parintilor elevilor la munca in strainatate ; 

• Condiţiile social-economice precare



Asistență psihopedagogică



Asistență psihopedagogică



Activitate SNAC
• În cadrul activităţilor de Strategie Națională de Acțiune

Comunitară, la Liceul Tehnologic Regele Mihai I ,s-au

desfășurat în anul școlar 2019-2020, următoarele activitati:

• Saptamana Legumelor și fructelor ediția 2019, care s-a 

desfasurat in parohia Batusari pe 23.11.2018, la care au 

participat prof. coord. Bălțatu Ramona Daniela, prof. 

Preoteasa Luminița, prof. Statescu Violeta, consilier

educativ prof. Dervis Elena si o parte din elevii voluntari

• Din putinul meu iti dau si tie care s-a desfasurat in  

19.12.2018 la care au participat: prof. coord. Bălțatu 

Ramona Daniela, Prof Preoteasa Luminita, bibliotecar 

Marica Laminoria, prof.Statescu Violeta , Prof. Popescu 

Irina.



Activitate SNAC



Comisia pentru prevenirea consumului de 
etnobotanice

• In primul semestru s-a realizat o activitate de
informare cu privire la efectele consumului de
etnobotanice impreuna cu profesorii diriginti si
cu psihologul scolii, Grecu Ramona. In cadrul
acestor activitati elevii au primit fluturasi cu
informatii utile despre compozitia
etnobotanicelor si efectele acestora asupra
sanatatii.



Comisia Eco școală
• Cea mai elocventa activitate, care s-a desfasurat pe tot parcursul

semestrului, este cea dedicata ecologizari isaptamanale a curtii unitatii

noastre de invatamant. La aceasta activitate au participat toti elevii claselor 

de profil.

• ZiuaMondiala a Animalelor

De asemeneaacestia au participat la activitati din Calendarul Eco, dupa cum 

urmeaza :

• Let’s do it Romania

• ZiuaInternationala a MariiNegre

• De asemenea liceu lnostru  participa pentru al II-lea an la Proiectul national 

,,Scoli prietenoase cu natura ‘’ in cadrul caruia am desfasura tactivitati de 

monitorizare si protectie a speciilor de pasari ce sunt intalnite in curtea 

liceului si ore in aer liber. Aceste ore au fost folosite pentru a constientiza si 

sensibiliza elevii la problemele actuale de mediu : defrisari necontrolate, 

poluarea surselor de apa, cresterea temperaturii mediului



Comisia Eco școală


