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În perioada anului şcolar 2014 -2015, activitatea Colegiului Tehnic de Transporturi Auto
Baia Sprie s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei în vigoare şi anume:
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
- O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar (cu modificările ulterioare);
- LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
- O.M.E.C.T.S. nr. 5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare
a inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar;
- Programul de Guvernare - 2013 - 2016, capitolul Politica în domeniul Educaţiei;
- Raportul CTTA Baia Sprie privind starea învăţământului în anul şcolar 2012/2013;
- Programul de Educaţie şi Formare pe parcursul întregii vieţi, 2007-2013: Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet - Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, 14
iulie 2004; Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Organismul intermediar POSDRU Instrumente Structurale ale Politicii de Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene;
- O.M.Ed.C. nr.4655/22.07.2005, privind aprobarea standardelor de pregătire profesionala pentru
nivelul 2 de calificare, elaborate sau revizuite în cadrul proiectului PHARE TVET RO 2002/000 586.05.01.02.01.01, de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic;
- O.M.Ed.C.T. 1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
PREMISE ÎN ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A COLEGIULUI TEHNIC DE
TRANSPORTURI AUTO BAIA SPRIE
Analiza se referă la gradul de realizare a obiectivelor formulate în Panul managerial al CTTA Baia
Sprie pentru anul şcolar 2014-2015
Aceste obiective au fost:
- Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a tuturor serviciilor educaţionale curriculare
şi extracurriculare, cu ţintă spre educaţia timpurie, spre învăţământul tehnologic şi profesional;
- Reorganizarea activităţii de pregătire a elevilor performanţi;
- Prevenirea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional prin prevenirea absenteismului, a riscului
de abandon şcolar, în vederea creşterii gradului de participare la educaţie şi a asigurării egalităţii şanselor;
- Creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar, prin diminuarea fenomenului violenţei;
- Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor materilale şi financiare;
- Asigurarea transparenţei decizionale în conducerea operaţională a CTTA şi continuarea reformei
manageriale în unitatea de învăţămant;
- Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor personale şi comunitare;
- Coordonarea programelor comunitare şi a proiectelor educaţionale menite să asigure crearea spaţiului
comun al educaţiei europene;
- Parteneriat corect cu autorităţile publice locale;
- Optimizarea strategiilor de comunicare cu mass-media şi comunitatea locală;

OBIECTIVELE DE ACŢIUNE ALE COLEGIULUI TEHNIC DE TRANSPORTURI AUTO BAIA
SPRIE DERIVATE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2013- 2016

-

Principalele obiective în domeniul educaţiei sunt:
creşterea performanţei sistemului de învăţământ;
asigurarea politicilor de echitate;
asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezoltarea personală, intelectuală şi
profesională;
deschiderea sistemului de educatie şi formare profesională către societate, către mediul economic,
social şi cultural;
construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare socioeconomică;
stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului anteprenorial, în învăţămantul liceal tehnologic;
creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie;
creşterea performanţei prin formare iniţială şi continuă;
sporirea accesului la o educaţie de calitate şi asigurarea excelenţei pentru elevii capabili de
performanţă;
alocarea resursei financiare sporite în paralel cu creşterea eficienţei utilizării ei;
accesul egal şi sporit la învăţământul în limbile minorităţilor naţionale;
descentralizarea instituţională şi restructurarea reţelei şcolare în funcţie de densitatea elevilor în zona
şi severitatea dezavantajelor, dar şi pentru încadrarea în costurile standard / elev;

Planul managerial al CTTA Baia Sprie pentru anul şcolar 2014-2015 a fost conceput pe baza
obiectivelor din planul de guvernare şi a fost structurat pe domeni funcţionale, pentru fiecare domeniu
derivându-se, din obiectivele generale, obiective specifice şi precizandu-se acţiunile de realizat, după
cum urmează:
- aplicarea corectă a planurilor cadru, a curriculumului naţional şi a celui la decizia şcolii;
- realizarea cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare, în formaţiunile de studiu, colectivele şi formele de
educaţie stabilite prin lege;
- promovarea unei politici de personal bazată pe criteriile de competenţă profesională, prin respectarea
procedurilor de ocupare a funcţiilor, posturilor/catedrelor vacante conform Metodologiei de mişcare a
personalului didactic 2014-2015;
- consilierea, monitorizarea şi evaluarea activităţii depuse în unităţile şcolare de către manageri şi
cadre didactice, prin inspecţii şcolare generale, inspecţii de specialitate, inspecţii tematice, şedinţe,
dialoguri formale, consiliere etc.
- dezvoltarea profesională a managerilor şi cadrelor didactice;
- dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional;
- informarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi a opiniei publice prin pagina WEB a CTTA;
- aplicarea corectă a Legii calităţii;
Obiectivele strategice pe care s-a bazat activitatea Colegiului Tehnic de Transporturi Auto pentru anul
şcolar 2014-2015 au fost:
- Descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolii;
- Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant;
- Monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea şi predictibilitatea
sistemului de învăţământ, precum şi garantarea egalităţii de şanse la accesul la educaţie;
- Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării şi perfecţionării.
Contextul politic
Guvernul României a susţinut, la începutul semestrului I al anului şcolar curent, următoarele programe:

- acordarea suplimentului gratuit de hrană, constând din produse lactate şi de panificaţie, pentru elevii din
clasele I-VIII;
- asigurarea de manuale gratuite pentru învăţământul obligatoriu;
- acordarea de rechizite şcolare gratuite pentru elevii din clasele I-VIII cu venituri mici;
- acordarea burselor de ajutor social;
- programul guvernamental „Bani de liceu”;
Contextul economic
- nivelul mediu de dezvoltare a oraşului;
- accentul pus de piaţa muncii pe dezvoltarea, prin învăţământul tehnologic, de competenţe şi abilităţi;
- legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul
Colegiului;
- interes scăzut al agenţilor economici pentru sponsorizări şi donaţii făcute către Colegiu;
- interes crescut al Colegiului pentru încheierea unor protocoale de colaborare cu agenţii economici din
anumite domenii de activitate;
- o piaţă a forţei de muncă în continuă schimbare.
Contextul social
- scăderea populaţiei şcolare prin reducerea natalităţii şi emigrare;
- schimbarea atitudinii faţă de şcoală a elevilor şi a părinţilor;
- impactul social al schimbării continue în modul de evaluare finală a absolvenţilor;
- deteriorarea mediului socio-economic şi familial;
- situaţie materială precară a unui număr mare de susţinători ai elevilor (părinţi, bunici, etc);
- comunitate locală care manifestă interes pentru şcoală şi o susţine;

Contextul tehnologic
- dezvoltarea mijloacelor şi modalităţilor de informare, conectarea unităţii şcolare la Internet;
- utilizarea pe scară largă a echipamentelor informatice, dotarea unităţii şcolare cu astfel de echipamente;
- dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de soft educaţional, achiziţiile din ce în ce mai numeroase de soft
educaţional de către profesori, elevi;
- utilizarea în mică măsură a acestor laboratoare în procesul didactic;
- insuficienta pregătire a cadrelor didactice în privinţa utilizării programelor de calculator, chiar şi a suitei
Microsoft Office;
- un număr mare de programe europene adresate învăţământului profesional şi tehnic.
ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A COLEGIULUI TEHNIC DE TRANSPORTURI AUTO
BAIA SPRIE
Propunem această analiză din următoarele două perspective:
Analiza calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare ,a fost planificată şi organizată pornind
de la funcţiile sale:
- funcţia de diagnoză, prognoză şi prospecţiune a sistemului de învăţământ pe o perioadă determinată;
- funcţia de planificare şi organizare a sistemului de învăţământ;
- funcţia de orientare şi îndrumare metodologică a procesului de predare-învăţare-evaluare;
- funcţia de monitorizare a eliminării disfuncţiilor;
- funcţia de reglare/autoreglare atât a sistemului de învăţământ, cât şi a procesului de învăţământ;
Obiectivele urmărite au fost :
- evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii activităţii de predare-învăţareevaluare;
- evaluarea calităţii ofertei educaţionale realizată de unitatea şcolară şi a nivelului standardelor;
- evaluarea calităţii procesului de formare continuă a cadrelor didactice;

- evaluarea elevilor din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu noile reglementări;
- evaluarea calităţii proiectelor şi a programelor realizate de către şcoală, prin parteneriatul educaţional;
Prin acestea s-a verificat aplicarea actelor normative elaborate de M.E.C.S. şi comunicărilor realizate de
I.S.J.MM
Conţinutul acestor activităţii s-a axat în principal pe:
- calitatea documentelor de proiectare şi planificare managerială;
- cunoaşterea şi aplicarea componentelor curriculare;
- respectarea noutăţilor apărute prin legislaţia secundară;
- frecvenţa elevilor şi preocupările directorilor şi ale cadrelor didactice pentru prevenirea şi diminuarea
abandonului şcolar;
- nivelul de pregătire a elevilor în raport cu standardele educaţionale şi atitudinea acestora faţă de şcoală;
- realizarea şi aplicarea planurilor de măsuri elaborate în urma asiatenţelor sau a controalelor efectuate de
către I.S.J. Maramureş
- organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;
- relaţia şcolii şi a cadrelor didactice cu familiile elevilor;
- asigurarea şi utilizarea resurselor informaţionale (auxiliare curriculare, ghiduri, culegeri etc.) şi a
resurselor materiale;
- capacitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a comunica, analiza, diagnoza, prognoza, controla şi de
a evalua procesul de învăţământ;
- capacitatea cadrelor didactice de a se adapta la situaţii atipice în procesul didactic.
Constatări / aprecieri
- competenţele ştiinţifice, metodice şi psihopedagogice ale majorităţii cadrelor didactice titulare pot
conduce spre obţinerea de performanţă;
- perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate, management şcolar,
utilizarea calculatorului;
- oferta bogată şi variată de programe de formare prin Casa Corpului Didactic;
- derularea unor programe de formare cu finanţare din fonduri europene;
- o bună colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale şi teritoriale;
- creşterea gradului de implicarea a consiliilor locale şi a părinţilor în activitatea şcolilor prin cooptarea
acestora în Consiliul de Administraţie;
- existenţa planului unic de colaborarea între Colegiu şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Jandarmerie
pentru creşterea siguranţei în zona unităţii de învăţământ, care a condus la diminuarea fenomenului
violenţei în şcoli;
- organizarea de activităţi educative şi încurajarea derulării de programe proprii în şcoală;
- colaborarea eficientă cu partenerii sociali şi Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş;
- existenţa documentelor de planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate
nivelurile decizionale PLAI;
- aplicarea sistemului de credite profesionale transferabile la cursurile de formare, determinând o mai
mare flexibilitate a sistemului de perfecţionare;
- implicarea Consiliului Elevilor în realizarea unor proiecte şi campanii în şcoală;
- existenţa calculatoarelor utilizate în activităţi administrative;
- acces la Internet;
- existenţa de pagină web;
- proiecte comunitare şi parteneriate educaţionale;
Aspecte care suportă ameliorare
- existenţa unui număr mic de baze sportive care pot atrage în activităţi de educaţie fizică şi sport un
număr mare de copii şi de tineri;
- atragerea unor sume, relative reduse, din resurse extrabugetare;
- înregistrarea incă a unei rate mari a absenteismului;
- evaluarea permisivă a cadrelor didactice în acordarea calificativelor;
- există un număr mare de elevi cu deprinderi slabe de muncă intelectuală şi independentă, datorită
organizării predominant frontale a activităţii didactice;
- în multe cazuri notarea nu este ritmică, lipsind notele din cataloage, iar elevii nu sunt informaţi despre
notele primite;

- diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copilului şi de a-i monitoriza
timpul liber;
- tendinţa de scădere a interesului populaţiei faţă de actul educaţional şi de cultură, precum şi implicarea
scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii;
- slaba motivaţie a învăţării la elevi;
- lipsa informaţiilor privind evoluţia pieţei de muncă, a cererii viitoare de educaţie;
- lipsa de interes din partea elevilor şi a părinţilor privind educaţia pentru o viaţă sănătoasă (alimentaţie
corectă şi susţinerea de efort fizic);
- declinul demografic şi, prin urmare, reducerea efectivelor şcolare;
- interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor de strategie
educaţională, privind asigurarea calităţii în educaţie şi a descentralizării sistemului educaţional;
- inerţia, rutina susţinută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea standardului
profesional;
Propuneri, soluţii de îmbunătăţire a calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare,
progrese în managementul instituţiilor de învăţământ pe această componentă
- dezvoltarea, prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, a unei strategii clare a Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştințifice privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare
profesională, facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi formare profesională, deschiderea
sistemelor de educaţie şi formare profesională către societate, programe de formare continuă la nivel
local, regional, naţional şi european;
- descentralizarea sistemului de învăţământ;
- colaborarea cât mai eficientă cu Poliţia, Jandarmeria, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă, Primărie, Prefectura, mass-media centrală şi locală etc.;
- utilizarea eficientă a proiectelor şi programelor pentru orientarea carierei;
- determinarea intereselor părinţilor faţă de şcoală şi implicarea lor în viaţa şcolii prin participarea la
proiecte de voluntariat;
- identificarea agenţilor economici şi a altor instituţii interesate în susţinerea învăţământului tehnologic –
formarea grupelor de studiu din şcoala profesională după clasa a VIII a;
- creşterea gradului de cunoaştere de către personalul din învăţământul preuniversitar a oportunităţilor
oferite de proiectele de cooperare europeană în educaţie şi de alte linii de finanţare pentru proiecte;
- identificarea domeniilor în care elevii, părinţii şi cadrele didactice au nevoie de sprijin şi consiliere
psihopedagogică.

ANALIZA MIŞCĂRII ŞI PROMOVABILITĂŢII ELEVILOR LA SFÂRŞITUL
AN ŞCOLAR 2014-2015
Repetenţi
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1

 Situaţia promovabilităţii elevilor la sfârşitul anului şcolar 2014-2015 care se prezintă astfel:
o Invăţământul PRIMAR = 100 %
o Invăţământul GIMNAZIAL = 98.11%

o Invăţământul LICEAL = 98.68 % Ştiinţe Sociale
o Invăţământul LICEAL= 83.87 % Tehnic
o Invăţământul PROFESIONAL = 88.46 %
SITUAŢIA RESURSELOR UMANE, ÎNCADRARE AN ŞCOLAR 2014-2015.
Nr.

Functia (meseria)

1
2

Cadre didactice
Didactic auxiliare

3

Nr.
norme

Catedre /
norme
vacante

48,84
9,5

2

Nedidactic

16

2

Total norme

74,34

4

observatii

-1 post de secretar detasat
-1 post de tehnician
eliberat prin pensionare
-1post de ingrijitor eliberat
prin deces
-1 post de muncitor eliberat
prin pensionare

Repartiţia cadrelor didactice pe grade didactice
Nr.Crt.
1
2
3
4

Grad didactic
I
II
Def.
Debutant

Nr. persoane
31
8
12
5

PARTICIPARE LA EDUCAŢIE (FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR)
Programe sociale (2014-2015)
Rechizite şcolare
Pentru copiii din învăţământul obligatoriu au fost primite 78 pachete rechizite şcolare, conform
Legii 126/2002, privind aplicarea OG33/2001. Clasa 0 – 7 pachete; Clasa I: 9 pachete; Clasele II – IV:
23 pachete; Clasele V – VII: 33 pachete; Clasa VIII: 6 pachete.
Programul LAPTELE, CORNUL ŞI MĂRUL
 373 ( 0-IV- 210 elevi, V-VIII – 163 elevi) de elevi ai claselor I-VIII, au beneficiat de
Programele Guvernamentale „Lapte şi Corn” şi “Încurajarea consumului de fructe” în anul
şcolar 2014 – 2015;
SEMESTRUL II
375(0-IV -214 elevi, V-VIII-161elevi) ian.,febr.,mart.2015
373(O-IV-213 elvi, V-VIII-160 elevi) apr.,mai.,iunie 2015

332(O-IV-213 elevi,V-VIII-119 elevi) 15.06.2015-19.06.2015 (41 elevi cls.aVIIIa),au beneficiat de
Programele Guvernamentale”Lapte si Corn”si Incurajarea Consumului de fructe” in an scolar 2014-2015
Programul BANI DE LICEU
În semestrul I al anului şcolar 2014-2015 au fost înscrişi în cadrul Programului Naţional BANI DE
LICEU 28 de elevi In semestrul II al anului scolar 2014-2015 au fost inscrisi in cadrul Programului
National 25 de elevi
Burse sociale 78 elevi ∙ 26 lei = 2028 lei
Burse medicale 12∙ 32 lei = 384 lei
Burse merit 28 ∙ 50 lei = 1400 lei
Burse pentru performanţe sportive 9 ∙ 50 lei = 450 lei
SEMESTRUL II
Burse sociale - 61 elevi x 26 lei=1528 lei
Burse medicale -12 elevi x 32 lei=384 lei
Burse merit - 28 elevi x 50 lei=1400 lei
Burse pentru
performante sportive -9 elevi x 50 lei = 450 lei
FINANŢARE
Conform dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2012, Nr.295/2011, publicată în M.O.Nr.
914//22.12.2011 şi a Metodologiei de elaborare şi aprobare a bugetului, prevăzută de Legea nr. 500/2002
a Finanţelor Publice, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto a efectuat următoarele plăţi:
A ) FINANṬARE BUGET DE STAT
Nr.
Crt
1
2

Finanţare Totală

77.826 lei

Finanţare bugetul de stat
Cheltuieli
- Examene grad
- Transport elevi
- Bani liceu si burse profesionale

77.826 lei
1.062.240
1.050 lei
38.000 lei
38.776 lei

2) BUGETUL LOCAL
DREPTURI SALARIALE + HOTĂRẢRI
JUDECĂTOREŞTI
BUNURI ŞI SERVICII
gaz , electrica
Apă , canal
Combustibil
Piese de schimb
Transport personal
Poştă , telefon
Reparatii curente, igienizari
Reparaţii curente
3. INVESTITII
Finantare = 179.218 lei, din care

1.352.000 LEI
135.000
38200
6800
11200
8000
9000
7500
30700
10000

- reparat acoperis cladirea de langa Primarie = 159.218 lei
- proiect reabilitare Liceu = 20.000 lei

Semestrul II 2014/2015
1.CHELTUIELI DE PERSONAL
Buget aprobat = 1.597.000 lei
Finantare = 1.594.634 lei
Plati = 1.594.634 lei
2.BUNURI SI SERVICII
Buget aprobat =128.000 lei
Finantare =128.000 lei
Plati = 128000 lei
3.Burse buget local
Buget aprobat =21.196 lei
Fianantare =21.196 lei
Plati =21.196 lei
4.INVESTITII-PROGRAM CONTABILITATE
Buget aprobat =7.500 lei
Finantare =7.440 lei
Plati = 7.440 lei
5.TANSPORT ELEVI
Buget aprobat = 15.696 lei
Finantare = 15.696 lei
Plati = 13.128 lei
6.BANI LICEU
Buget aprobat =23.790 lei
Finantare =23.790 lei
Plati = 20.500 lei
7.BURSE PROFESIONALE
Buget aprobat = 18.980 lei
Finantare = 18.980 lei
Plati = 18.980 lei
SITUAŢIA BAZEI MATERIALE – INFRASTRUCTURA
 Am rezolvat prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin sectorului
administrativ-gospodăresc
 Am administrat şi răspuns de păstrarea bunurilor mobile şi imobile şi de inventarul instituţiei pe
care îl repartizez şi a căror evidenţă o ţin
 Am planificat, organizarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare desfasurarii
activitatii personalului administrativ din cadrul institutiei;
 Am aprovizionat cu rechizite, papetarie si alte materiale necesare pentru intretinere in cadrul
institutiei;
 Am primit materialele, am verificat cantitatile indicate in documentele care le insotesc si am
controlat cat este posibil calitatea acestora . Am raspuns de depozitarea lor in bune conditiuni
pentru a se evita degradarea respectandu-se si normele de protectia muncii si PSI ;
 Am intocmit receptiile si bonurilor de consum pentru toate materialele cumparate si am predat
receptiile la biroul contabilitate, pentru efectuarea platilor;
 Am tinut si am procesat înregistrarile din magazie si am facut alte lucrari cu ajutorul tehnologiei
computerizate
 Am asigurat instruirea pe linie de protectia muncii de prevenirea si stingerea incendiilor a
personalului.

 Am respectat normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand
grija ca si angajatii societatii sa o faca;
 Am raspuns de ordinea si curatenia care trebuie sa fie in institutie, in grupurile sanitare, etc .
 Am sesizat abaterile celor in masura sa ia decizii pentru remedierea acestora .
 Am monitorizat nivelurile de stocuri din cadrul institutiei;
 Am asigurat integritatea tuturor materialelor, a utilajelor de mica mecanizare si a sculelor de mana
din dotarea institutiei .
 Am deschis fisele de inventar personal , pe care le tine la zi cu toate modificarile aparute .
 Am distribuit echipamentul de protectia muncii si am tinut evidenta acestuia .
 Am semnat fisele de lichidare a celor ce parasesc institutia , numai dupa o atenta verificare a
inventarelor personale – raspunde pecuniar de respectarea acestei indatoriri .
 Am raspuns de remedierea defectiunilor ce pot conduce la accidente de munca .
 Am elaborat impreuna cu conducerea institutiei fisa postului pentru personalul din subordine;
 Am raspuns de arhivarea documentelor specifice compartimentului administrativ: am asigurat
pastrarea in arhiva institutiei timp de 10 (zece) ani a tuturor documentelor justificative ce stau la
baza inregistrarilor in contabilitate;
 Am asigurat respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si
utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in
contabilitate in perioada la care se refera ;
 Am raspuns de inregistrarea si miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si de
casarea acestora cu toate actiunile conexe (dezmembrare, valorificare,etc.)
 Am respectat Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al institutiei,
aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine;
 Am raspuns de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;
 Am pastrat confidentialitatea datelor la care am acces;
 Am elaborat si supunerea spre aprobare a comenziilor de cumparare;
 Am urmarit comenzi de cumparare prin contact direct cu furnizorul pana la inchiderea acesteia si
receptia produsului;
 Am actualizat atributiile ce s-au facut in functie de modificarile organizatorice legislative care au
aparut;
 personalul subordonat este format din 13 persoane
 Am efectuat inventarierea valorilor materiale la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege
impreuna cu comisia de inventariere
 Am facut parte din comisia de casare şi declasare a bunurilor
 Am administrat localurile instituţiei, am asigurat întreţinerea, repararea şi curăţenia lor şi m-am
ocupat de încălzitul şi iluminatul localurilor
 Am mentinut la zi a evidenţa întregului patrimoniu instituţional.
 Am achizitionat resurse noi şi a materiale necesare desfăşurării activităţii specifice institutiei.
 Am realizat menţinerea contactului cu furnizorii de resurse şi utilităţi
 Am intocmit la zi documentele de intrare-iesire a valorilor materiale pe fise analitice - obiecte de
inventar si mijloace fixe, precum si evidenta computerizata a valorilor materiale ( N.I.R. -uri,
bonuri de consum, bonuri de transfer si bonuri de miscare a mijloacelor fixe )
 Am intocmit impreuna cu Compartimentul de achizitii publice, planul de achizitii
 Am intocmit fisa privind evidenta formularelor cu regim special
 Am multiplicat materiale necesare activitatii desfasurate la xeroxul institutiei.
 Am supravegheat reparatiile efectuate asupra cladirii
 Am verificat zilnic starea centralelor termice inainte de functionare,respectind normele de
securitate de protectia muncii si PSI.
 Am efectuat lucrari de intretinere in perioada de iarna : aprovizionarea cu materiale
antiderapante,indepartarea zapezii pe caile de acces.
 Am raspuns de lucrarile de zugraveli si igienizari:
 -igienizarea tuturor localurilor unitatii scolare –Corp A ;Corp B;Corp C
 -zugraveli interioare – Corp C : holuri (parter+etaj);sala de clasa (parter)
 -zugraveli interioare –Corp A (sala 9 –parter).
 -reparatii mobilier scolar






-confectionat mobilier scolar pentru clasa pregatitoare –Corp C (parter)
-vopsitorii pe lemnarie cu solutii speciale :usile de la intrarile principale
-reparatii instalatii sanitare si electrice
Am raspuns de comandarea manualelor scolare ,cataloagelor si carnetele de elevi,dupa cum
urmeaza :
 Scoala primara:
 -Lb.romana cls.a II-a –CD Press -13 buc.
 -Engleza cls.a II-a –Uniscan
-13 buc.
 -Matematica cls.a II-a –Gr. Art -13 buc.
 -Comunicare in lb. romana cl I –CD Press -Dumitrescu -42 buc.
 -Comunicare in lb.engleza cl I –Uniscan-42 buc.
 -Matematica si explorarea mediului cl I –Edu Soft – 42 buc.
 -Comunicare in lb. maghiara cl I-Corvin- 13 buc.
 Clasa a IV-a,V-a,VI-a,VII-a,VIII-a,IX-a,X-a:
 -Educatie civica- 5 buc
 -Educatie civica maghiara -1 buc
 -Educatie muzicala-5 buc
 -Educatie muzicala maghiara-1 buc
 -Geografie-26 buc
 -Geografie maghiara- 8 buc
 -Istorie -15 buc
 -Istorie maghiara -7 buc
 -Limba si literatura maghiara -8 buc
 -Limba romana pt. minoritati-7 buc
 -Limba engleza L1 -16 buc
 -Matematica-53 buc
 -Matematica maghiara- 9 buc
 -Stiinte ale naturii-5 buc
 -Stiinte ale naturii maghiara-1 buc
 -Biologie maghiara -4 buc
 -Educatie tehnologica -13 buc
 -Educatie tehnologica maghiara-2 buc
 -Limba romana -39 buc
 -Limba engleza L2-21 buc
 -Limba franceza L2-41 buc
 -Biologie -30 buc
 -Fizica -45 buc
 -Fizica maghiara -5 buc
 -Chimie-93 buc
 -Chimie maghiara -4 buc
 -Cultura civica-10 buc
 -Limba latina-11 buc
 -Logica si argumentare-15 buc
 -Materii prime si materiale-10 buc
 -Educatie antreprenoriala-10 buc
 -Masurari tehnice-10 buc
 -Psihologie-5 buc
Am intocmit documentatia pentru comandarea bonurilor valorice pentru asiguarea cu combustibil al
microbuzului scolar si anume:
200 bonuri x 50 lei/bon = 10.000 lei RON

MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE INSTITUŢIONALĂ
De la începutul anului şcolar 2014-2015, conducerea executivă a Colegiul Tehnic de Transporturi
Auto este asigurată de 1 director şi 1 director adjunct.
În acest context, directorii, au urmărit următoarele obiective:
- acordarea de consultanţă şefilor de catedre cu privire la elaborarea proiectelor şi planurilor manageriale;
- îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate;
- proiectarea si optimizarea cifrelor de şcolarizare în Colegiu;
- îmbunătăţirea sistemului de management al riscurilor;
- constituirea legală a comisiilor, al consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie la nivel de
unitate de învăţământ;
- stimularea autonomiei financiare şi a descentralizării decizionale;
- formarea competenţelor manageriale ale directorilor în conformitate cu standardele ocupaţionale;
- promovarea unui nou tip de parteneriat social;
- colaborarea cu instituţii guvernamentale abilitate in derularea de proiecte şi programe comune;
- îmbunătăţirea şi perfecţionarea circuitului informaţional pentru ca acesta să devină eficient şi funcţional;
- utilizarea tehnicilor informatizate computerizate şi în comunicarea cu directori;
- gestionarea eficientă a resurselor materiale;
- inventarierea, gestionarea eficienta si transmiterea informaţilor de interes public, în conformitate cu
prevederile Legii nr.544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- organizarea punctelor de informare şi de documentare în unităţile de învăţământ;
- asigurarea transparenţei in ceea ce priveşte activitatea Colegiului Tehnic de Transporturi Auto şi
conturarea unei imagini pozitive a instituţiei în cadrul comunităţii locale.
În aceste activităţi,obiectivele propuse şi realizate au fost :
– Asigurarea unui management de calitate şi eficienţa cu care sunt folosite resursele umane şi materiale
existente;
- Eficientizarea managementului clasei prin intermediul lecţiilor de consiliere şi orientare;
- Activitatea de verificare a scrisorilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor;
Obiectivele propuse şi realizate au fost :
- Evaluarea activităţii cadrelor didactice de către director/director adjunct prin asistenţe la ore ;
- Activitatea comisiilor pentru burse, combaterea violentei, acordarea banilor de liceu, situaţii de urgenţă;
- Monitorizarea pregătirii activităţilor educative;
- Implicarea conducerii în asigurarea securităţii elevilor şi a angajaţilor în cadrul spaţiilor de şcolarizare;
- Aplicarea regulamentului, privind actele de studii şi documentele şcolare;
- Rolul conducerii în cunoaşterea, informarea şi prelucrarea la angajaţi a actelor normative elaborate de
M.E.C.S.. existente sau nou apărute pe parcursul anului şcolar.
S-a urmărit:
- cunoaşterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei şcolare;
- armonizarea relaţiei şcolii cu comunitatea locală în sensul formării de obiective comune şi a bunei
comunicări, colaborări;
- dezvoltarea unor parteneriate eficiente/proiecte posibile intra - şi intercomunitare.
Au fost scoase în evidenţă următoarele
puncte tari
- adaptarea cu succes la noile acte normative, ordine de ministru intrate în vigoare la începutul anului
şcolar;
- aplicarea cu prudenţă a reglementărilor nou-apărute, pentru a putea identifica efectele care trebuie
semnalate şi luate în considerare;
- interesul maxim manifestat în ocuparea legală a tuturor posturilor rămase vacante, ocupate în timpul
anului şcolar;
- soluţionarea cu echilibru şi înţelepciune a unor situaţii conflictuale între angajaţi, în vederea restabilirii
climatului corespunzător de muncă în colectiv;
- o bună relaţie cu presa la mediatizarea evenimentelor pozitive petrecute în şcoală;
- întocmirea orarului conform interesului elevilor în primul rând, apoi interesul cadrului didactic;
- reparaţii, îmbunătăţiri şi modernizări la spaţiile de şcolarizare cu surse proprii
şi respectiv

puncte slabe
- dificultăţi în proiectarea activităţilor pe termen lung;
- delegarea cu rezervă a responsabilităţilor către alte persoane responsabile de compartiment;
- utilizarea uneori a deciziilor operaţionale în defavoarea deciziilor strategice;
- nu au fost identificate, în cazuri particulare, cele mai eficiente metode în vederea motivării personalului
pentru o activitate eficientă;
- implicarea insuficientă a părinţilor şi a comunităţii în viaţa şcolii ;
- fişele de evaluare a activităţii angajaţilor, care nu au capacitate diagnosticată clară, au un grad de
formalism;
- în anumite situaţii disciplinele opţionalele nu cuprind în totalitate interesele elevilor şi/ sau comunităţii
locale;
FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
ACTIVITATEA DE PERFFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ
Pornind de la premisa că formarea personalului didactic, dezvoltarea în carieră reprezintă un
proces continuu şi cumulativ de dobândire şi dezvoltare a competenţelor profesionale bazate pe conceptul
educaţiei permanente, în colaborare cu CCD Maramureş,s-au derulat acţiuni / programe de formare
continuă care să dezvolte capacităţi şi competenţe psihopedagogice şi manageriale.
Situaţia formărilor în cadrul CTTA, an şcolar 2014- 2015
Nr. Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NUME ŞI PRENUME
Cucui Gyorgy Gizela
BOKOŞ ENIKO
KATO ANDREI
CSEPREGI
ANDREEA
BLEJAN PAUL
CZOMPA RAUL
FLORIN
RACOLŢA VLAD
ŞINDREŞTEAN
ADINA
CSEPREGI
ANDREEA
MOTIŞAN LAURA
BLEJAN PAUL

SPECIALITATEA
Invăţător
Prof. Lb. Maghiară
Prof. Muzică
Prof. Matematică

GRADUL
IC1 –gr. II
IS1 – gr. II
IC1 –gr. II
IS – def.

DATA
27.11.2014
10.12.2014
20.03.2015
26.03.2015

Prof. Ed. Fizică
Prof. Ed. Fizică

IS1– def.
IS1 – gr. II

28.04.2015
28.04.2015

Prof. Ed. Fizică
Prof. Lb. Franceză

IC1 –gr. I
IS1 – gr. II

29.04.2015
12.05.2015

Prof. Matematică

IS2 – def.

21.05.2015

Prof. Lb. Română
Prof. Ed. Fizică

IC1 –gr. I
IS2 – def.

28.05.2015
29.05.2015

ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ
CONSILIERE ȘI ORIENTARE
Obiective urmărite:
1. motivarea pentru inițiativă a Consiliului Școlar al Elevilor, proiectarea de activități extrașcolare,
extracurriculare cu specific cultural, artistic, sportiv etc.;
2. atragerea elevilor în activități și programe de socializare și culturalizare şi încurajarea lor de a
participa la concursuri și olimpiade școlare;
3. identificarea unor metode de ameliorare a comportamentului școlar și comunitar al elevilor, în
vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare,
absenteism, violență verbală și fizică etc.;

4. atragerea parteneriatelor și a schimburilor de experiență cu alte școli, instituții culturale, ONG-uri
etc.;
5. implicarea părinților în activitățile inițiate de elevi;
6. monitorizarea activităţii profesorilor diriginţi.
Consiliul Școlar al Elevilor a fost constituit în luna octombrie, în urma unor alegeri democratice. A fost
ales președintele CȘE, eleva Ciulean Semida din clasa a X-a A și vice-președintele CȘE, elevul Filip
Cristian din clasa a X-a A. Totodată, s-a constituit BEX (Biroul Executiv) și eu fost repartizate sarcinile.
Monitorizarea activității profesorilor diriginți a fost realizată pe parcursul anului școlar. Au fost
verificate documentele din portofoliul dirigintelui (planificarea anuală și semestrială, stabilirea orei de
dirigenție, a orei de consiliere părinți, stabilirea șefului de clasa, a locțiitorului, repartizarea sarcinilor,
prelucrarea ROI si a documentelor care reglementează modul de desfășurare a examenelor naționale atât
elevilor, cât și părinților, modul de monitorizare a absențelor, stabilirea lectoratelor cu părinții, proceseverbale de la ședințele cu părinții, programul de consultații etc.). Au fost realizate asistențe la orele de
dirigenție.
Proiecte educaționale. Activități extrașcolare/extracurriculare desfășurate
1. Proiect educaţional Fii inteligent, nu violent!, nr. 3267332/04.12.2014, în colaborare cu
CJRAE Maramureş, CJAP Maramureş şi Poliţia Oraşului Baia Sprie; coordonator consilier
şcolar Angela Pop, director Măţan Ionel, director adj. Muntean Rodica, prof. Smiedt
Mihaela, prof. doc. Udrescu Adina, profesorii diriginţi; durata proiectului decembrie 2014mai 2015; participă elevi ai claselor V-XII din şcoală;
2. Proiect educaţional antidrog Fii conştient, nu dependent!, nr. 2662/9.12.2014, în
colaborare cu C.P.E.C.A. Maramureş, coordonator prof. Udrescu Adina, resp. prof. Smiedt
Mihaela, prof. Măţan Ionel, prof. Damian Flavia, prof. Muntean Rodica, prof. psiholog
Pop Angela; durata proiectului 24 noiembrie 2014 – 30 mai 2015; participă 20 de elevi din
şcoală;
3. Proiect educaţional interdisciplinar România în zi de sărbătoare: 1 decembrie – Ziua
naţională a României, nr. 2604/28.11.2014, iniţiatori şi coordonatori de proiect prof. Kato
Andrei, prof. Vale Simona, prof. Şindreştean Adina, prof. Mociran Dana, prof. Pop Meda;
durata proiectului noiembrie - decembrie 2014; participă elevi ai claselor V-VIII;
4. Proiect educaţional Dăruieşte din inimă – propus de CŞE, nr. 2692/16.12.2014;
coordonator prof. Smiedt Mihaela, prof. Damian Flavia, prof. Kato Andrei, preşedinte
CŞE Ciulean Semida, elev Kis Robert, membrii CŞE; perioada de desfăşurare 12
decembrie 2014 – 5 ianuarie 2015; participă elevii claselor IX-XII;
5. Proiect educativ pentru dezvoltarea lecturii Călător în lumea cărţilor, nr.
2693/16.12.2014; coordonator prof. Smiedt Mihaela, prof. doc. Udrescu Adina, bibliotecar
Timiş Maria, prof. Mociran Dana; perioada de desfăşurare decembrie 2014 – iunie 2015;
participă elevi ai claselor X-XI;
6. Proiect educaţional Mihai Eminescu, poetul nepereche, 12-15 ianuarie 2015, prof. Maticu
Călina, prof. Şindreştean Adina, prof. Vale Simona, prof. Kato Andrei;
7. Proiectul interdisciplinar Marea Neagră – 30 octombrie 2014, în colaborare cu CDI –
prof. doc. Udrescu Adina; prof. coord. Bartha Delia;
8. Plant a tree for peace – Proiect internațional LEAF – septembrie 2014, prof. coord. Bartha
Delia;

9. Proiectul Jocul moleculelor, depus la Bucureşti; prof. coord. Muntean Rodica;
10. Proiect educativ Bunele maniere, prof. Udrescu Adina, înv. Majdik Ecaterina, înv. Șerban
Monica, înv. Titu Rodica;
11. Proiect Ne pregătim pentru examenele naționale!, septembrie 2014 – iunie 2015, prof.
coord. Smiedt Mihaela, prof. doc. Udrescu Adina, consilier școlar Pop Angela; grupul țintă
e format din elevii claselor a VIII-a B, a XII-a A, a XII-a B;
12. Proiect Ziua mondială a sănătății mentale, activitate la clasa a X-a A, consilier școlar
prof. Pop Angela; 23 octombrie 2014;
13. Proiect Ziua Europeană a traficului de persoane, activitate în CDI, 31 octombrie 2014,
prof. consilier școlar Pop Angela;
14. Autocunoaștere și Educație sexuală, 12 noiembrie 2014, activitate în CDI, prof. consilier
școlar Pop Angela, elevii claselor a X-a;
15. Proiect Educație pentru toleranță și spirit civic, activitate la clasă, 12 noiembrie 2014,
prof. consilier școlar Pop Angela, elevii claselor a IX-a;
16. Consiliere Orientare școlară și profesională – aplicare de chestionare Testul Holland, clasa
a VIII-a, 13 noiembrie 2014, prof. consilier școlar Pop Angela;
17. Proiect cognitrom Eficientizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a
elevilor prin metode computerizate, 19 noiembrie 2014, prof. consilier școlar Pop Angela,
elevii clasei a XII-a A;
18. Stilurile de învățare – metode și tehnici, activitate în CDI, 19noiembrie 2014, prof.
consilier școlar Pop Angela, elevii clasei a IX-a B;
19. Săptămâna Educației Globale, Prevenirea violenței în rândul elevilor, 27 noiembrie
2014, elevii clasei a VII-a C, prof. consilier școlar Pop Angela;
20. Proiect educațional Mihai Eminescu, ianuarie 2015, prof. coord. Udrescu Adina, prof.
Muntean Rodica, prof. Smiedt Mihaela, înv. Monica Șerban;
21. Ziua Porţilor Deschise – Facultatea de Chimie şi inginerie chimică, Universitatea Babeş
Bolyai – Cluj-Napoca, 18 octombrie 2014; prof. Muntean Rodica, excursie cu elevii;
22. Balul bobocilor 2014 – prof. coord. Damian Flavia, organizatori elevii clasei a XI-a A; 31
octombrie 2014; au participat profesorii diriginţi ai claselor IX-XII şi elevii claselor IXXII;
23. European LanguageDay, 26 septembrie 2014 – prof. Petric Hanni, prof. Tirean Ancuţa,
prof. Şindreştean Adina, prof. Radu Claudia;
24. Halloween – Parade – octombrie 2014, prof. Petric Hanni, prof. Tirean Ancuţa, prof.
Gebel Timea, prof. Balogh Eniko;
25. Thanksgiving – Quiz and Fact – noiembrie 2014, prof. Petric Hanni, prof. Tirean Ancuţa;
26. Christmas Carols - prof. Petric Hanni;

27. Projects: British Culture and Civilisation / British singers and bands prof. Petric Hanni;
28. Dăruind vei dobândi, noiembrie 2014, prof. Leşe Smaranda;
29. Moş Crăciun cu anticipaţie – decembrie 2014, prof. Leşe Smaranda;
30. Vine Moş Nicolae! – decembrie 2014, prof. Damian Flavia;
31. La mulţi ani! clasa a X-a A – 18 noiembrie 2014, prof. Smiedt Mihaela;
32. Traficul de fiinţe umane: sclavia timpurilor moderne, 22 octombrie 2014, prof. diriginţi
şi elevii claselor V-XII;
33. 24 ianuarie – Mica Unire – activitate în CDI, prof. Pop Ramona; elevii clasei a VIII-a;
34. Spectacol de Crăciun – 19 decembrie 2014, prof. Huluban Liviu, prof. Vale Simona, prof.
Șindreștean Adina, prof. Bokos Enikő;
35. Ziua naţională – 1 decembrie – spectacol de recitări de poezii şi cântece patriotice, prof.
Huluban Liviu;
36. Proiect antiviolenţă în colaborare cu Poliţia oraşului Baia Sprie, prof. Huluban Liviu;
37. Campionatul de fotbal, faza pe şcoală, octombrie – noiembrie 2014, prof. Blejan Paul; au
participat elevii claselor V-VIII;
38. Campionatul de fotbal Mihai Bodnar, faza pe școală, octombrie – decembrie 2014, prof.
Racolța Vlad; au participat elevii claselor IX-XII;
39. Joyeux Noel! – des lettres a Pere Noel, 18 decembrie 2015 – prof.Radu Claudia;
40. Sfântul Andrei – 28 noiembrie 2014, activitate desfășurată în CDI, prof. Bolunduț
Marcela; au participat elevii clasei a X-a A;
41. 31 octombrie – Ziua Mării Negre, prof. Vale Simona;
42. Obiceiuri locale Szureti felvonulas, prof. Bokos Enikő, prof. Balogh Eniko; au participat
elevi de la secția maghiară;
43. Recital de colinde Sărbătorile de iarnă, ansamblul coral al Colegiului Tehnic de
Transporturi Auto, prof. Kato Andrei, prof. Gebel Timea;
44. Recital de colinde pe scena din localitatea Baia Sprie, organizat de Primăria Baia Sprie,
prof. Kato Andrei;
45. Toamna, miresme și culori, excursie în aer liber în împrejurimile orașului Baia Sprie,
prof. Gebel Timea, elevii clasei a V-a C;
46. Excursie la Cluj-Napoca cu ocazia evenimentului Ziua Porților Deschise la UBB ClujNapoca, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, prof. Gebel Timea;
47. Serată – prof. diriginte Gebel Timea - elevii clasei a V-a C; prof. Balogh Eniko – elevii
clasei a VII-a C;
48. Activitate concurs Săniuța fuge, nimeni n-o ajunge!, prof. Gebel Timea, elevii clasei a Va C;

49. Excursie în împrejurimi – La stânci, prof. Balogh Eniko; elevii clasei a VII-a C;
50. Participare la zilele culturale ale maghiarilor din Baia Mare – Festivalul din Centrul Vechi,
prof. Balogh Eniko;
51. După-masă meșteșugărească, cu meșteri din Târgu Mureș, prof. Balogh Eniko;
52. La derdeluș, prof. Balogh Eniko, elevii clasei a VII-a C;
53. Ziua Națională a României, au participat elevii claselor I-IV, coord. doamnele
învățătoare;
54. Crăciunul, au participat elevii claselor I-IV, coord. doamnele învățătoare;
55. Nașterea marelui poet Mihai Eminescu, au participat elevii claselor I-IV, coord.
doamnele învățătoare;
56. Unirea Principatelor Române, au participat elevii claselor I-IV, coord. doamnele
învățătoare;
57. Campionat de fotbal, clasele I-IV, octombrie 2014, prof. coord. Raul Czompa;
58. Jocuri dinamice și distractive, clasele I-IV, decembrie 2014, prof. coord. Raul Czompa;
59. Peisaje agricole, activitate în CDI, prof. Pop Ramona, ianuarie 2015;
60. Healthy Eating, activitate în CDI, prof. Sztrelenczuk Iolanda, ianuarie 2015;
61. Spoturile publicitare – analiză, prof. Udrescu Adina, ianuarie 2015;
62. Decorațiuni și felicitări, ianuarie 2015, prof. Mociran Dana, activitate desfășurată în CDI;
63. Drogurile, ce aleg?, prof. Udrescu Adina, ianuarie 2015;
64. Vizionare de filme educative / documentare – CDI, prof. Udrescu Adina;
65. Personalități românești, decembrie 2014, activitate desf. în CDI, prof. Maticu Călina;
66. O.S.P., activ. desf. în CDI, prof. Pop Angela, decembrie 2014;
67. Plagiatul, prof. doc. Udrescu Adina, decembrie 2014;
68. Legenda lui Moș Nicolae, activ. în CDI, înv. Titu Rodica, decembrie 2014;
69. Tradiții de Crăciun, activ. în CDI, prof. Pop Suărăsan Meda, decembrie 2014;
70. Ziua internațională a drepturilor omului, CDI, decembrie 2014, prof. Udrescu Adina;
71. Ornamente de Crăciun, prof. Udrescu Adina, CDI, decembrie 2014;
72. Prezentare de proiecte în ppt, activ desf. în CDI, prof. Muntean Rodica, decembrie 2014;
73. Baia Sprie – repere culturale. Patrimoniul cultural artistic, activ. desf. în CDI, prof.
Mociran Dana, noiembrie 2014;
74. Eficiență economică, activ. desf. în CDI, prof. Buda Gabriela, noiembrie 2014;

75. Reprezentări cartografice, activ. desf. în CDI., octombrie 2014, prof. Pop Ramona;
76. Cercetarea documentară, prof. Udrescu Adina, octombrie 2014;
77. Afișul, prof. Udrescu Adina, octombrie 2014.
Activități extrașcolare/extracurriculare desfășurate în cadrul Programului Național Școala altfel –
Să știi mai multe să fii mai bun! desfășurat în perioada 6-10 aprilie 2015:
1. De-a arhitectura,clasa pregătitoare A, înv. Șovre Victoria, Bucur Gertrud, prof. Petric Hanni;
2. În vizită la Biblioteca orășenească Baia Sprie, înv. Șovre Victoria; înv. Lodină Nicoleta; înv.
Majdik Ecaterina; înv. Titu Rodica; înv. Bakő Gabriela;
3. În vizită la fabrica de ciocolată Galactic din Baia Sprie, înv. Șovre Victoria; înv. Titu Rodica;
înv. Avram Delia;
4. Activități sportive, prof. Racolța Vlad; prof. Blejan Paul;
5. Engleza distractivă, prof. Petric Hanni;
6. Activități meșteșugărești, înv. Șovre Victoria; înv. Stavilă Alina; înv. György Gizella; înv. Lodină
Nicoleta; înv. Majdik Ecaterina; înv. Avram Delia; înv. Molnár Klára; înv. Lauràn Angèla;
7. Drumeție, înv. Șovre Victoria; înv. Avram Delia; înv. Bakő Gabriela;
8. Activități practice – măști, înv. Lodină Nicoleta;
9. Tradiții pascale, prof. Pop Suărăsan Meda;
10. Muzică și mișcare, înv. Lodină Nicoleta;
11. Dansuri, înv. Lodină Nicoleta;
12. English is fun, înv. Mihali Mariana;
13. Abilități practice – prăjitura preferată, înv. Lodină Nicoleta;
14. Codul bunelor maniere, înv. Lodină Nicoleta;
15. Art Workshop, prof. Petric Hanni;
16. Șăzătoare, înv. Majdik Ecaterina;
17. Vizită la aeroport, înv. Majdik Ecaterina;
18. Vizită la Muzeul de Artă, înv. Majdik Ecaterina;
19. Activități practice – coșul cu ouă, înv. Stavilă Alina;
20. Felicitarea de Paște, înv. Stavilă Alina;
21. Dansuri, înv. Stavilă Alina;
22. Activități sportive, Czompa Raul;
23. Abilități practice – tortul preferat, înv. Stavilă Alina;
24. Excursie la Tg. Mureș - Vizită la fabrica de instrumente muzicale, înv. György Gizella; înv.
Molnár Klára; înv. Lauràn Angèla;
25. Vizită la Teatrul și la Grădina Zoologică din Tg. Mureș, înv. György Gizella; înv. Molnár Klára;
înv. Lauràn Angèla;
26. Drumeție în împrejurimile orașului natal, înv. György Gizella; înv. Molnár Klára; înv. Lauràn
Angèla;
27. Caranavalul poveștilor, înv. Titu Rodica;
28. De la sat la oraș - parteneriat cu Școala Șișești, înv. Titu Rodica;
29. Vizită la centrul SMURD, înv. Titu Rodica;
30. Ouă încondeiate. Tradiții de Paște, înv. Titu Rodica;
31. În lumea poveștilor – lectură, dramatizare, jocuri, înv. Avram Delia;
32. Educație ecologică, înv. Bakő Gabriela;
33. Minte sănătoasă într-un corp sănătos, înv. Bakő Gabriela;
34. Jocuri muzicale, înv. Șerban Monica;
35. Orașul meu, înv. Șerban Monica;
36. În lumea poveștilor, înv. Șerban Monica;
37. Dansuri populare, înv. Șerban Monica;
38. Încondeierea ouălor. Coșul cu ouă, înv. Șerban Monica;
39. Group photos, înv. Lauràn Angèla;
40. Concurs de majorete, prof. Blejan Paul; prof. Racolța Vlad;

41. Scenetă, prof. Maticu Călina;
42. Să mâncăm sănătos! – proiect interdisciplinar, prof. Brtha Delia; prof. Maticu Călina;
43. Vizită la Teatrul Municipal – piesa Maitreyi, prof. Smiedt Mihaela; prof. Petric Hanni; prof. Vale
Simona; prof. Șindreștean Adina; prof. Tirean Ancuța;
44. Campionatul de fotbal, prof. Racolța Vlad; prof. Blejan Paul; prof. Huluban Liviu;
45. Vizită la fabrica de ciocolată Galactic, prof. Blejan Paul; prof. Roman Vasile;
46. Drumeție la Creasta Cocoșului, prof. Racolța Vlad; prof. Blejan Paul; prof. Csepregi Andreea;
prof. Gebel Timea; prof. Balogh Eniko; prof. Bokos Eniko; prof. Tarkos Imre; prof. Kato Andrei;
47. Vizită la Casa de copii, prof. Motișan Laura;
48. Vizită la Casa olarului, prof. Vava Marcela; prof. Kovacs Diana; prof. Vale Simona; prof. Kiss
Luca; prof. Motișan Laura;
49. Participare la spectacolul Patimile lui Iisus, prof. Vava Marcela;
50. Vizitarea centrului vechi al orașului, prof. Vava Marcela;
51. Să cunoaștem orașul Baia Mare, prof. Gebel Timea; prof. Balogh Eniko; prof. Bokos Eniko;
prof. Tarkos Imre; prof. Kato Andrei;
52. Jocuri distractive, prof. Huluban Liviu; prof. Vale Simona; prof. Timar Maria; prof. Bokos Eniko;
53. Atelier de pcitură, prof. Vale Simona;
54. Alimentația sănătoasă, prof. Vale Simona;
55. Concurs de karaoke, prof. Kato Andrei;
56. Concurs de șah, table, rummy, prof. Roman Vasile, prof. Mociran Dana;
57. Matematica altfel, prof. Mark Ottilia;
58. Excursie la Ocna Șugatag, prof. Maticu Călina;
59. Vizită la Planetariu, prof. Csepregi Andreea; prof. Kovacs Diana;
60. Activități sportive, prof. Mociran Dana, prof. Timar Maria; prof. Șindreștean Adina;
61. Proiect de protecție a mediului, prof. Bartha Delia;
62. Vizionare de filme istorice, prof. Roman Vasile;
63. Șlagăre vechi și noi, prof. Kato Andrei, prof. Vava Marcela; prof. Motișan Laura;
64. Vizionare de filme documentare (teme religioase și astrofizică) – concurs, prof. Roman Corina;
prof. Rada Marcela; prof. Mățan Ionel;
65. Participare la proiectul regional Provocarea artelor, Colegiul Economic Nicolae Titulescu,
Baia Mare, prof. Smiedt Mihaela;
66. Aplicații practice – determinări distanțe și înălțimi, prof. Pop Ioan;
67. Concurs pe teme de istorie generală, prof. Pop Ramona;
68. Activități de înfrumusețare a perimetrului școlii, prof. Breban Ioan; prof. Lauran Cristian;
69. Drumeție cu picnic la Izvorul Borcutului, prof. Moș Dorel;
70. Vizită la muzeele din Baia Mare – Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul de Mineralogie,
Muzeul de Etnografie, Muzeul Satului, prof. Buda Gabriela;
71. Tradiții și obiceiuri de Sf. paște, prof. Udrescu Adina;
72. Noțiuni de conduită preventivă, prof. Pașca Nicolae;
73. Activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos – dependența de calculator,
siguranța pe internet, prof. Pop Angela; prof. Udrescu Adina;
74. Drumeție. Sport. Sănătate, prof. Buda Gabriela;
75. Incursiune în cinematografia românească, prof. Smiedt Mihaela;
76. Arta fotografiei, prof. Smiedt Mihaela;
77. Vizită la Observatorul astronomic Baia Mare, prof. Moș Dorel;
78. Concursul județean Shakespereance, prof. Sztrelenczuk Iolanda; prof. Tirean Ancuța;
79. Concurs pe teme pascale, prof. Rada Marcela; prof. Roman Corina; prof. Cordea Larisa;
80. Drumeție la Mogoșa, în cadrul priectului Optez pentru un stil de viață sănătos, prof. Smiedt
Mihaela;
81. Să înțelegem natura! Lectură, dezbateri, desene, alte produse realizate de elevi, prof. Pop
Ramona;
82. Ziua porților deschise la Stația Județeană de Ambulanță, prof. Laszlo Erika;
83. Ziua porților deschise la Serviciul de ambulanță județean. Vizită la sediul SAMR Baia Mare,
prof. Arba Susana;
84. Campionat de jocuri inteligente: șah, table, bridge, prof. Moș Dorel;

85. Management de proiect, prof. Arba Susana;
86. Curs de prim ajutor la sediul Serviciului de Ajutor Maltez, prof. Laszlo Erika;
87. Concurs pe teme de geografie generală, prof. Pop Ramona;
88. Vizită la Muzeul de Mineralogie Baia Mare, prof. Butean Radu;
89. Tehnici de obținere a informației pe suport scris și audio-video, prof. Udrescu Adina;
90. Legislație rutieră, prof. Pașca Nicolae;
91. Vizită la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Gh. Pop de Băsești al județului
Maramureș, prof. Arba Susana; prof. Laszlo Erika;
92. Relaxare Wellnes – Spa Ovicris, prof. Moș Dorel;
93. Cooking time, prof. Tirean Ancuța;
94. Vizionare de filme educaționale, prof. Udrescu Adina;
95. Drumeție la Lacul Albastru, prof. Butean Radu.
Participare la concursuri:
1. Olimpiada tehnică, etapa națională, prof. Damian Flavia și prof. Leșe Smaranda;
2. Olimpiada tehnică, etapa județeană, prof. Damian Flavia și prof. Leșe Smaranda;
3. Olimpiada de Limba şi literatura română – faza locală, ianuarie 2015 Tăuţii de Sus, prof.
Maticu Călina, prof. Motişan Laura, prof. Smiedt Mihaela, prof. Vale Simona;
4. Olimpiada de Limba maghiară, faza județeană – prof. Bokos Enikő;
5. Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – fotbal – prof. Blejan Paul;
6. Concursul Naţional de ecologie Ovidiu Bujor, ediţia a XIII-a, CAEN 2014; 3-6 septembrie
– Bistriţa – Reghin; prof. Muntean Rodica;
7. Concursul Naţional Reciclăm, nu poluăm, ediţia a IV-a, CAEN anexa Ag. poziţia 23; 1214 septembrie 2014, Aiud; prof. Muntean Rodica;
8. Concursul Regional Lumea Basmelor, ed. I, CAER, poz. 500, Constanţa, prof. Muntean
Rodica;
9. Concursul de matematică Lumina Math, prof. Balogh Eniko; eleva Tătar Carina a obținut
mențiune;
10. Concursul de matematică Euclid, prof. Balogh Eniko; eleva Tătar Carina a obținut
mențiune;
11. Concursul de matematică Arhimede, prof. Balogh Eniko; eleva Tătar Carina a obținut
mențiune;
12. Concursul de matematică a Școlilor Maghiare, prof. Balogh Eniko; elevul Nagy Lorand s-a
calificat la etapa națională;
13. Concursul Şcolar Naţional de competenţă şi performanţă COMPER – secţiunile:
Comunicare în limba română şi Matematică; prof. Balogh Eniko, prof. Csepregi
Andreea, prof. Mark Ottilia, prof. Maticu Călina, , prof. Motişean Laura, prof. Smiedt
Mihaela, prof. Şindreştean Adina, prof. Vale Simona; participă elevii claselor V-VIII;
14. Concursul de povestiri Kriza Janos ballada es mesemondo verseny, etapa județeană
organizată la Arduzel, prof. Bokos Enikő;
15. Concursul de ortografie Simonyi Zsigmond helyesirasi verseny, prof. Bokos Enikő;

16. Concrusul interjudețean Csak tiszta forrasbol, Seini, prof. Bokos Enikő;
17. Concursul Shakespereance, prof. Sztrelenczuk Iolanda, prof. Tirean Ancuța; premiul I;
18. Simpozionul Național ed. V LPS-Salva BN, 14 decembrie 2014, prof. Bartha Delia;
19. Concursul SMART pentru clasele I-IV;
20. Concursul Euclid, pentru clasele I-IV;
21. Concursul Cangurul matematician, clasele I-IV;
22. Concursul Cangurașul în lumea poveștilor, clasele I-IV;
23. Simpozionul Regional Multiculturalism în opera scriitorului Ioan Slavici, ediția a III-a,
nr. 863 din C.A.E.R. (5 iunie 2015) Premiul I – elevul Dascălul Richard, Premiul III –
eleva Rist Denisa; prof. coord. Smiedt Mihaela;
24. Concursul Regional Satul românesc și farmecul său, mai 2015 - eleva Hrihor Raluca a
obținut Premiul I, prof. coord. Smiedt Mihaela;
25. Proiectul Regional Provocarea Artelor, simpozion și concurs interjudețean, ediția a II-a,
aprilie 2015 - elevul Filip Cristian a obținut Premiul II la secțiunea Creație literară,
elevele Despa Andrada și Hrihor Raluca au obținut Premiul II la secțiunea Pictură, prof.
coord. Smiedt Mihaela.
Colaborări:
 Biblioteca Orășenească Baia Sprie
 C.E.P.C.A. Maramureș
 Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
 Teatrul de păpuși din Baia Mare
 CJRAE
 Grădinița nr. 1 din Baia Sprie
 Biblioteca Județeană Petre Dulfu
 Poliția orașului Baia Sprie
 Colegiul Nemeth Laszlo – Baia Mare
 Muzeul de Artă din Baia Mare
 Colegiul Economic Nicolae Titulescu, Baia Mare
 Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare
Totodată, coordonatorul de proiecte și programe educative s-a ocupat de îndeplinirea următoarelor
obiective:
 alegerea Consiliului Școlar al Elevilor, motivarea pentru inițiativă a acestuia și implicarea în
diverse activități școlare și extrașcolare;


monitorizarea activității profesorilor diriginți;



întocmirea și respectarea graficului asistențelor/interasistențelor la orele de dirigenție;



păstrarea evidenței materialelor preluate de pe site-ul ISJMM și răspunsul la documentele
solicitate de ISJMM; o atenție aparte a fost acordată colaborării în vederea bunei desfășurări a
programului Școala altfel! – Să știi mai multe, să fii mai bun!.

Centrul de Documentare şi Informare
EXISTENȚA UNEI STRATEGII DE REALIZARE A POLITICII DOCUMENTARE A
UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
- Tinta strategică și opțiunile strategice din PDS / PAS pe baza cărora este realizata proiectarea
managerială a activităților de organizare și funcționare a CDI-ului din cadrul UPJ:
A. Tinta strategică: Utilizarea fondului documentar al bibliotecii şi logistica CDI de către elevi,
profesori și comunitatea locală.
B. Opțiunile strategice : Gestionarea resurselor documentare; Organizarea şi funcţionarea
CDI/Bibliotecă; Punerea în practică a unei politici documentare; Accesul la cultură şi civilizaţie.
EXISTENȚA, IN OFERTA CDI, A OPȚIONALULUI ”CERCETARE DOCUMENTARĂ” /
”EDUCAȚIE PENTRU INFORMAȚIE” (Orarul de predare)
Nu există în oferta educațională opționalul ”CERCETARE DOCUMENTARĂ” / ”EDUCAȚIE PENTRU
INFORMAȚIE”
Proiectele/activitatile programate desfășurate în Centrul de documentare si informare pe anul scolar
2014-2015
Nr.
crt.
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Titlul activitatii

Tipul activitatii

Coordonatori

Perioada

Geometrie atractivă
Textul narativ
Comunicarea orală

Pedagogică
Pedagogică
Pedagogică,
comunicare
Comunicare
Comunicare
Culturală
Culturală
Pedagogică

Balogh Eniko
Udrescu Adina
Udrescu Adina

Mai
Mai
Mai

Bartha Delia
Șovre Victoria
Udrescu Adina
Udrescu Adina
Pop Ramona

Aprilie
Aprilie
Aprilie
Aprilie
Aprilie

Pedagogică
Culturală
Pedagogică
Pedagogicăculturală
Pedagogică

Lodină Luminița
Adina Udrescu
Pop Ramona
Radu Claudia

Aprilie
Aprilie
Aprilie
Martie

Pop Ramona

Martie

Pedagogică
Pedagogică

Pop Ramona
Șovre Victoria
Lodină Luminița
Balogh Eniko

Martie
Martie
Februarie

Șerban Monica
Balogh Eniko

Februarie
Februarie

Pedagogică

Udrescu Adina

Februarie

Animație
culturală
Pedagogică
pedagogica
culturala
pedagogica

Udrescu Adina

Februarie

Pop Ramona
Pop Ramona
Adina Udrescu
Pop Ramona

Februarie
Ianuarie
Ianuarie
Ianuarie

Ziua Pământului
Poezii de primăvară
Cunoaște-te pe tine însuți
Drogurile
Factorii care determină
răspâbdirea viețuitoarelor
Primăvară, bun venit!
Tradiții și obiceiuri de Paște
Biosfera
Ziua Francofoniei

14
15

Ghețarii – reserve de apă
dulce
Gheață și ghețari
Reguli de comportament

16

Vizionare film Janos Vitez

17
18

20

Sfântul Valentin
Consiliere și orientare.
Meserii
Pregătire pentru Evaluarea
Națională
Vizionare film ION

21
22
23
24

Hidrografie
Peisaje agricole
Sf. Ioan Botezatorul
Factorii dinamici. Masele de

13

19

Animație
culturală
Culturală
Culturală

25
26
27

aer.
Healthy Eating
Analiza unor spoturi
publicitare
Proiect educational Mihai
Eminescu

28

Decoratiuni si felicitari

29
30

Drogurile, ce aleg?
Minti periculoase (vizionare
film)
Troia (vizionare film)
Unirea principatelor - 1859
Personalitati romanesti
O.S.P.
Atmosfera terestra
Plagiatul
Amintiri din copilarie
(vizionare film)
Legenda lui Mos Nicolae
Proiect educativ Bunele
maniere

31
32
33
34
35
36
37
38
39

pedagogica

Sztrelenczuk
Iolanda
Adina Udrescu

Ianuarie

Adina Udrescu
Muntean Rodica
Smiedt Mihaela
Monica Serban
Mociran Dana

Ianuarie

Adina Udrescu
Adina Udrescu

Ianuarie
Ianuarie

Culturala
Culturala
Culturala
Comunicare
Pedagogica
Culturala
Culturala

Roman Vasile
Pop Ramona
Maticu Calina
Pop Angela
Pop Angela
Adina Udrescu
Adina Udrescu

Ianuarie
Ianuarie
Decembrie
Decembrie
Decembrie
Decembrie
Decembrie

Culturala
Culturalpedagogica

Decembrie
Decembrie

culturala
Pedagogicaculturala

Culturalartistica
Culturala
Culturala

Ianuarie

Ianuarie

40
41

Traditii de Craciun
Proiect educașional Fii
inteligent, nu violent!

Pedagogica
Culturală

42

Ziua Internationala a
Drepturilor Omului
Ornamente de Craciun
Relieful orizontului local
Prezentare de proiecte in ppt
Proiect educative de
dezvoltare a lecturii
Stilurile de invatare
Consultatii, pregatire pentru
concurs
Proiect antidrug Fii
conștient, nu dependent!

Culturala

Titu Rodica
Adina Udrescu
Majdik Ecaterina
Serban Monica
Titu Rodica
Pop Suarasan Meda
Mățan Ionel
Muntean Rodica
Udrescu Adina
Adina Udrescu

Culturala
Pedagogica
Pedagogica
Pedagogica

Adina Udrescu
Pop Ramona
Rodica Muntean
Smiedt Mihaela

Decembrie
Decembrie
Decembrie
Decembrie

Comunicare
Pedagogica

Pop Angela
Baligh Eniko

Noiembrie
Noiembrie

Culturală

Noiembrie

Comunicare

Udrescu Adina
Smiedt Mihaela
Damian Flavia
Pop Angela

Pedagogica

Pop Ramona

Noiembrie

Culturala

Mociran Dana

Noiembrie

Pedagogica
Pedagogica

Buda Gabriela
Bolundut Marcela

Noiembrie
Noiembrie

Culturala

Pop Angela

Octombrie

43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55

Autocunoastere si educatie
sexuala
Agenti, procese, forme de
relief
Baia Sprie – repere cultural.
Patrimoniul cultural artistic
Eficienta economica
Sfantul Andrei – ocrotitor si
factor de minuni
Ziua europeana a traficului

Decembrie
Decembrie

Decembrie

Noiembrie

de persoane
Reprezentari cartografice
Norme de protectia muncii

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Pedagogica
Pedagogica

Lucrul cu harta/atlasul
Europa, limite si tarmuri
Caracteristicile Pamantului
Paralelogramul
Cercetarea documentara.
Aplicatii practice
Afisul
Prietenia (Ursul pacalit de
vulpe)
Ziua Internationala a Marii
Negre
Ziua limbilor europene

Pedagogica
Pedagogica
Pedagogica
Pedagogica
Pedagogica

Pop Ramona
Lauran Cristian
Breban Ioan
Pop Ramona
Pop Ramona
Pop Ramona
Csepregi Andreea
Adina Udrescu

Octombrie
Octombrie

Pedagogica
Pedagogica

Adina Udrescu
Adina Udrescu

Octombrie
Octombrie

Pedagogica

Delia Bartha

Octombrie

Pedagogica

Septembrie

Exploatarea textului narativ
in ora de limba romana

Pedagogica

Sindrestean Adina
Petric Hanni
Sindrestean Adina

Octombrie
Octombrie
Octombrie
Octombrie
Octombrie

Permanent

Activitati de recuperare:
Nr.
crt.
1.

Numele si prenumele elevului

Clasa

Perioada

Coordonator

Nechita Adina

IV A

Marti, 11-12

2.

Lingurar Mihai

IV A

Marti, 11-12

3.

Muresan Andrei

III B

Vineri, 10-11

Adina
Udrescu
Adina
Udrescu
Adina
Udrescu

Situaţia utilizatorilor:
La data de

Număr total
de utilizatori

26.01.2015

130

Elevi

D i n c a r e:
Cadre didactice

Alte categorii

96

34

3

Utilizatori activi:
Utilizatori activi:
La data de Număr total de
utilizatori activi
26.01.2015

Elevi

393

D i n c a r e:
Cadre didactice

382

Alte categorii

25

0

Categorii de documente solicitate de către utilizatori:
Periodice
6

Documente
audiovizuale
12

Solicitarea Internetului:

Dosare

Manuale

4

20

Până la data:
90
26.01.2015
Utilizarea aparaturii din dotarea C.D.I.
Televizor+ Videoproiector
35

Imprimanta/xerox
300

STRATEGIA DE IMPLICARE A TUTUROR CADRELOR DIDATICE IN FORMAREA ELEVILOR
ÎN DOMENIUL ”EDUCAȚIEI PENTRU INFORMAȚIE”
( 27 persoane din 27 participante la activitățile CDI )
DEZVOLTAREA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ A PROFESORULUI
DOCUMENTARIST/DOCUMENTARISTULUI
DENUMIREA CURSULUI
„Perfecționarea cadrelor didactice
care predau limba română în
învățământul preuniversitar în
evaluarea competențelor de
comunicare ale elevilor”

FURNIZOR
Universitatea Babeș-Bolyai ClujNapoca

NR. DE CREDITE OBȚINUTE
25

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII CDI ȘI A POLITICII DOCUMENTARE A ȘCOLII DE CĂTRE
PROFESORUL DOCUMENTARIST ÎN CONSILIU PROFESORAL
FINANTAREA ACTIVITATILOR CDI (SUMA, SURSE)
Categoria de cheltuieli: abonamente – 205 ron; carte 1200 ron; soft educațional 500 ron; consumabile
1000 ron.
PARTENERIATE EDUCAȚIONALE IN CARE ESTE IMPLICAT CDI (INTERNE / EXTERNE)
Acord de parteneriat educațional între Școala Gimnazială Baia Sprie și Colegiul Tehnic de Transporturi
Auto Baia Sprie.
COLABORAREA CU ALTE STRUCTURI INFORMATIVE (EX. BIBLIOTECA JUDEȚTEANĂ ETC)
Biblioteca județeană Petre Dulfu din Baia Mare; Parteneriat cu Casa Corpului Didactic Baia Mare,
Colegiul Național Mihai Eminescu din Baia Mare, Biblioteca Oraseneasca Baia Sprie, Scoala Generala cu
clasele I-VIII nr. 2 Baia Sprie; Poliția orașului Baia Sprie, Serviciul Român de Ajutor Maltez.
ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A POLITICII DOCUMENTARE A UNITATII DE INVATAMANT
SI A ACTIVITATILOR DESFASURATE IN CDI
- Punerea la dispoziţie a legislaţiei în vigoare,
- Ședinţe de prezentare a CDI realizate de profesorul documentarist,
- Stagiu de formare realizat de către formatorul naţional şi profesorul documentarist,
- Chestionare, fly-ere, pliante, pagina web,
- Şedinţele din cadrul consiliului CDI,
- Seminar cu tema dedicat C.D.I.-ului în cadrul şedinţei de consiliu profesoral,
- Prezentarea ofertei de activitate a C.D.I. (cadrele didactice debutante pot asista la o activitate
coordonată de către documentarist şi un alt cadru didactic de disciplină care a beneficiat deja de o
formare pe inovaţie pedagogică prin C.D.I.)
- Prin dezvoltarea şi exploatarea serviciilor de comunicare - e-mail, forum;
- Realizarea punctelor de afişaj în spaţiul CDI şi în afara acestuia;
Promovarea fondului documentar şi a activităţilor desfăsurate în CDI în rândul comunităţii educative şi
local

COMISIA METODICA A INVATATOARELOR
Întreaga activitate a comisiei metodice a învățătorilor pe parcursul anului școlar 2014-2015 s-a
desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate compartimentele lor la care s-au adăugat
priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor.
Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale cât şi colective)
pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la
nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.
O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din
fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente la
propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.
Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită s-a
acordat probelor de evaluare iniţială la toate clasele. Evaluările sumative, dar şi formative au fost
concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei.
Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni privind demersul
didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare,
ameliorare şi recuperare.
COMUNICARE
În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător, fiecare dintre noi a selectat
modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii. În activitatea de formare şi educare au fost stabilite
obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le în:
- activităţi de formare;
- de informare;
- experimentare;
- interpretare;
- aplicare în diverse situaţii.
Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare, folosindu-se modalităţi
alternative.
În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a dat
rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de învăţare.
Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu caracter
formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii.
De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi
temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea
demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter- şi transdisciplinară, limbajul utilizat fiind
specific unor domenii conexe.
RELAŢIA FAMILIE- ŞCOALĂ
Pentru a menţine relaţia familie - şcoală, am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii dar şi a celor de
consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment semnalându-se orice neregulă de
ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative a fost implicată familia, ţinându-se cont de unele
opinii formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin donaţii voluntare, acţiuni de gospodărire
sau autofinanţare .
Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul
colectivului nici o abatere de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost
îmbunătăţită. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au reliefat
faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale colectivului de elevi .
CURRICULUM
Problematica specifica claselor CP - I - IV ne-a preocupat în mod deosebit pe învăţătorii de la
aceste clase. Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de evaluare a elevilor din diverse
puncte de vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai eficient la nivelul
fiecărui colectiv.

Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm activităţi de
învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat curba de
efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare.
Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea conţinuturilor
proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel încât
fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare.
Activitatea comisiei metodice a învățătorilor s-a desfăşurat după planul managerial dezbătut şi aprobat
în cadrul acestei comisii și a planificării activităților.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015

NR
CRT

DATA

ACTIVITATEA METODICĂ

RESPONSABILI

CLASA

Toate cadrele
didactice

Toate
clasele

SEPTEMBRIE

1.Organizarea comisiei metodice a

1.

invatatoarelor

2.

Discutii

privind intocmirea

planificarilor si a programelor
pentru optional

I AI B
II A
I C /CP C

2. Analiza programelor scolare pt.
clasele a III-a si a IV-a aflate in
dezbatere

Toate cadrele
didactice

Toate
clasele

3. Completarea chestionarelor on
line referitoare la programele
scolare aflate in dezbatere

Toate cadrele
didactice

manualelor scolare pt. clasa I si

NOIEMBRIE

OCTOMBRIE

clasa a II-a

3.

Toate
clasele

Majdik Ecaterina
Stavila Alina
Titu Rodica
Cucui Gizela

1. Vizualizarea, analiza si selectia

2.

Toate cadrele
didactice

Toate
clasele

1. Referat
- „Dezvoltarea
exprimarii elevilor – conditie
primordiala
in
formarea
personalitatii acestora

Molnar Klara

III C

2. Activitate extrascolara
„ De la gradinita la scoala!”

Serban Monica
Lauran Angela

IV A
IV B

4.

DECEMBRIE

1. Lectie demonstrativa

2. Expozitie de lucrari plastice
dedicate Craciunului
3. Serbari dedicate Craciunului

Molnar Klara
Toate cadrele
didactice
Toate cadrele
didactice

DATA

6.

7.

"Metode şi procedee moderne utilizate în
procesul
instructiv – educativ la ciclul primar"

CLASA

Lodina Luminiţa

Toate cadrele
didactice

2. Expoziţie de lucrări plastice realizate
de elevii claselor pregătitoare

Cadrele
didactice
care predau la clasele
pregătitoare

1. Carnavalul poveştilor activitate desfăşurată în cadrul săptămânii
"Să fii mai bun, să ştii mai multe!"

Mai
Iunie

Toate
clasele

CP B

1. Serbări şcolare
" La mulţi ani, mămica mea iubită! "

2. Biblioteca - Prietena copiilor

9.

Toate
clasele

Referat cu tema

1. Lecţie demonstrativă
8.

RESPONSABILI

Martie

5.

ACTIVITATEA METODICĂ

Aprilie

Februarie

NR
CRT

III C

1. Excursii Vizitarea
punctelor
turistice importante din localitate şi
împrejurimi
2. Activităţi artistice
dedicate încheierii anului şcolar

Toate cadrele
didactice

Cucui Gizella

Toate
clasele
CP A
CP B
CP C

Toate
clasele

CP C/ I C

Toate cadrele didactice

Toate
clasele

Toate cadrele didactice

Toate
clasele

Toate cadrele didactice
Toate
clasele

Dezvoltarea de Curriculum opţional, am realizat-o prin conceperea şi desfăşurarea unor programe
care să corespundă opţiunilor elevilor şi părinţilor.
Conceperea programelor pentru opţionale ne-au creat oportunitatea punerii în valoare a abilităţilor
şi creativităţii individuale, alături de nevoile elevilor şi oferta şcolii.
Formarea deprinderilor practice s-a realizat prin folosirea de metode şi procedee care să
contribuie la creşterea gradului de originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de lucru.
FORMAREA ELEVILOR

Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţător a amenajat spaţiul de
lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, estetic, toate
acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform particularităţilor de vârstă şi
individuale .
În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am consolidat
deprinderi de citit-scris, socotit, explorare/investigare, interpretare pe baza observaţiilor directe sau a
experienţei de viaţă personală .
Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de
învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, observaţiei directe, fonetică
analitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului individual.
În acest fel, elevii claselor I-IV au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare formative
însuşirea competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu.
EVALUAREA
Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi apelând
la strategii de evaluare alternativă.
Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru
unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanţă, stabilirea
probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior (ca urmare a concluziilor în urma analizei
acestora) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de observaţii şi aprecieri,
folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare.
FORMAREA PROFESIONALĂ/ PERFECŢIONAREA
Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma
autoevaluării obiective , dar şi subiective .
Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind
eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea
în demersul didactic a noutăţilor metodologice.
CATEDRA “ LIMBĂ ŞI COMUNICARE”
Activităţile desfăşurate individual de către cadrele didactice sau nemijlocit cu clasele de elevi au
vizat următoarele obiective:


perfecţionarea permanentă a cadrelor didactice şi îmbunătăţirea continuă a sistemelor de lucru prin
dezbateri, lecţii demonstrative, referate, conectare la internet, rapoarte de activitate semestrială
privind parcurgerea ritmică a materiei şi performanţele obţinute;
 accentuarea funcţiei formative a învăţării cu păstrarea celei informative, dobândirea cunoştinţelor
şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale prin stabilirea de noi competenţe şi eficientizarea lor,
formarea unor noi tehnici de
învăţare, alternarea metodelor didactice tradiţionale cu cele
catihetice (participative), conştientizarea importanţei evaluării, lectura expresivă şi selectivă,
elaborarea compunerilor-eseu;
 oferirea caracterului aplicativ al învăţării prin elaborarea de comentarii literare (fragm.), sinteze,
eseuri, portofolii, susţinerea testelor de evaluare iniţială, formativă şi finală, şi a examenului de
bacalaureat.
Pe parcursul anului şcolar 2014-2015, activitatea catedrei de limbă şi comunicare s-a desfăşurat conform
planului de activităţi, iar procesul de predare-învăţare a respectat programele anuale şi semestriale
alcătuite de fiecare cadru didactic. Acestea au fost întocmite în urma consultării programele în vigoare, a
manualelor alternative şi adaptării la specificul colegiului. O importanţă majoră în întocmirea
planificărilor au avut-o testele iniţiale.
ASPECTE POZITIVE:

 Cunoasterea prevederilor programelor şcolare, conţinuturilor manualelor şcolare si a precizărilor
transmise de inspectorii de specialitate de către toţi membrii comisiei;
 Toate cadrele didactice şi-au întocmit planificările anuale, calendaristice si proiectele unităţilor de
învăţare în conformitate cu programele în vigoare, ghidurile metodologice si recomandările inspectorilor
de specialitate;
 Au fost intocmite si aplicate, de catre fiecare profesor, la disciplinele: română, maghiară, limbi străine,
teste de evaluare initiala. La disciplinele lb.română, franceză şi engleză au fost aplicate şi teste finale.
Aceasta activitate a fost urmată de masuri concrete ( pregatire suplimentară, activitate diferenţiată,
selectarea temelor pentru acasă) care au contribuit la realizarea progresului scolar;
 Realizarea lecţiilor centrate pe elevi, folosind munca diferenţiata; a fost utilizată munca in echipa si
introduse metode noi, activ-participative in scopul insusirii active si constiente a cunostintelor de catre
elevi in clasa;
 Au fost sustinute lectii demonstrative;
 In cadrul activităţilor comisiei metodice au fost prezentate referate;
 S-au realizat asistente si interasistente care au contribuit la un real schimb de experienta, reorganizarea
materiei , armonizarea temelor pentru acasa;
 Toti profesorii au participat la activitatile metodice organizate de ISJ si CCD; Un număr însemnat de
profesori se află încă pe liste de aşteptare.
 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de
învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare – manuale, ghiduri de aplicare, culegeri de
probleme, îndrumătoare etc.);
 Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.)
existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
 Informare din surse diferite;
 La toate activităţile realizate catedra are dovezi, materialele fiind înregistrate la secretariatul unităţii,
ceea ce demonstrează un puternic spirit organizatoric.
ASPECTE NEGATIVE
 Nu toti elevii acordă importanta manualului ales. La clasele a XI-a si a XII –a refuza sa-si procure
manual sau daca îl au nu-l aduc la oră, neputând astfel sa participe în mod eficient la activitatile propuse
de profesor.
 Caietele unora dintre elevi sunt pentru mai multe discipline;
 Neparticiparea la simpozioane organizate la nivel judeţean;
 Lipsa performanţelor şcolare notabile
 Interesul tot mai scăzut al elevilor pentru participarea cât mai activă la orele de curs sau la
manifestările organizate în şcoală datorită situaţiei materiale şi a lipsei de perspectivă în realizarea unei
cariere;
AMENINTARI:
 Interesul tot mai scăzut al elevilor pentru lectură şi de aici un vocabular sărac;
 Lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general;
 Mulţi elevi prezintă deficienţe în citirea şi scrierea corectă în limba română şi, bineînţeles, şi în limba
franceză şi engleză;
 Abandonul şcolar din cauza situaţiei materiale deosebit de precare a unor elevi, care sunt nevoiţi să se
angajeze, sunt însă şi elevi care au renunţat la studii deoarece consideră că având foarte puţine
perspective nu trebuie să meargă la şcoală;
OPORTUNITATI:
 Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ;
 Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor,
valorificarea experienţei proprii a elevilor;
 Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formulare a propriei opinii;
 Formarea unor atitudini active: dezbaterea, jocul de rol, dramatizarea;
 Prevenirea eşecului şcolar prin organizarea de consultaţii şi lectorate cu părinţii;
 Dezvoltarea interesului pentru lectură, pentru cunoaşterea şi aprecierea valorilor literare româneşti;

 Valorificarea iniţiativei elevilor;
Membrii catedrei au desfăşurat următoarele activităţi la nivelul catedrei:
- pregătirea elevilor în vederea participării la olimpiada de limba și literatura română, faza locală.
Responsabili: Smiedt Mihaela, Motișan Laura, Vale Simona, Maticu Călina.
- asigurarea de consultații pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a. S-au întocmit planificări și liste de
prezență. Responsabili: profesorii de la clasă.
- Healthy eating. Lecţie demonstrativă în CDI care vizează dezvoltarea abilităţilor de studiu individual
folosind diferite surse de informare. Realizată de prof. Sztrelenczuk Iolanda.
- Olimpiada de limbă și literatură maghiară Mikes Kelemen; Olimpiada de limba și literatura română faza județeană. (prof. coordonatori: Bokos Eniko, Smiedt Mihaela, Maticu Călina)
- Concurs de ortografie Simonyi Zsigmond - faza județeană cu următoarele rezultate:
locul II- Hitter Agota
mențiune- Maidic Henriett
- catedra de limba română a omagiat în ianuarie ziua poetului național Mihai Eminescu printr-un concurs
și activități specifice în CDI. Participanți elevii de gimnaziu.
- ”Shakespeareance”- Experience Shakespeare, ed. a IV-a, aprilie 2015.(prof. Sztrelenczuk Iolanda,
Tirean Ancuța). S-a obținut prin echipa colegiului locul I.
- în perioada octombrie-aprilie elevii claselor a V-a au participat la un proiect național Secretele
basmului românesc. Coordonator Șindreștean Adina, membru Maticu Călina. Am obținut locul II pentru
cel mai original limbaj, eleva Tătar Karina.
- organizarea concursului Comper - Comunicare, etapa a II-a, mai 2015.prof. M. Smiedt și Adina
Șindreștean
- 20 martie profesorii de limbi străine au desfășurat activități în CDI cu ocazia Ziua francofoniei.
- participare la Simpozionul Regional Multiculturalism în opera scriitorului Ioan Slavici ed. a III-a,
iunie 2015, prof. Smiedt Mihaela.
- dintre activitățile profesorilor de limba engleză, deja consacrate enumerăm: Valentine s Day -14
februarie, St. Patrick s Day - martie, Europe Day - mai 2015
- existența clasei de intensiv engleză permite realizarea cu elevii a unor proiecte ce sporesc cultura
generală, de genul : British Famous Music Bands, Famous inventors and personalities.
- secția maghiară participă la activități consacrate la nivel județean: Concurs de recitări Vidam Versek
Versmondo Versenye . Hitter Agota, locul I și Gebel Dora locul III. Același concurs a avut și faza
națională. Elevii de la secția maghiară sunt implicați în comunitatea locală participând cu un moment
artistic la Ziua Internațională a Maghiarilor.
- elevii din gimnaziu au participat la o excursie în țară, iunie 2015 (cls. V, VI). Organizator: Petric Hanni.
- Participare la Programul Erasmus+ „Vocational Trening Of the Students Who Study Child
Development, Accountancy and Information Technology in Europe For Employment”, 5.02.201528.02.2015 Smiedt M.
•
Participare la Simpozionul Regional „Multiculturalism în opera scriitorului Ioan Slavici”, ediția a
III-a, nr. 863 din C.A.E.R. (5 iunie 2015); Smiedt M.
- elevul Dascălul Richard a obținut Premiul I
- eleva Rist Denisa a obținut Premiul III
•
Participare la Concursul Regional „Satul românesc și farmecul său”, mai 2015
- eleva Hrihor Raluca a obținut Premiul I
- Participare la Proiectul Regional „Provocarea Artelor”, simpozion și concurs interjudețean, ediția a II-a,
aprilie 2015
- elevul Filip Cristian a obținut Premiul II la secțiunea Creație literară
- elevele Despa Andrada și Hrihor Raluca au obținut Premiul II la secțiunea Pictură
•
Participare la Simpozionul Național „Școala viitorului”, 28 martie 2015 Smiedt Mihaela
Asigurarea interdisciplinarităţii prin proiecte diverse care s-au desfăşurat în colaborare cu alte catedre
26 septembrie, Ziua limbilor străine. Au fost implicați profesorii de limba franceză și limba engleză.
Activitatea s-a desfășurat în CDI. Responsabil: Șindreștean Adina. În paralel au existat activități
organizate la clasă de fiecare profesor: Roman Claudia, Tirean Ancuța,Petric Hanni.
Halloween parade. Marcarea unor evenimente din spațiul cultural american prin activități distractive.
Responsabil: Sztrelenczuk Iolanda, Petric Hanni, Tirean Ancuța. (octombrie 2014, loc de desfășurare
cantina liceului). Concursul de desene și dovleci a beneficiat de sprijinul prof. Mociran Dana.

Thanksgiving Day, noiembrie 2014. Responsabili: Tirean Ancuța și Petric Hanni. Sesiune de referate
și prezentări ppt. realizate de elevii din clasele de gimnaziu.
1 Decembrie, spectacol de cântece patriotice. activitatea s-a desfășurat în colaborare cu catedra de
muzică și desen. Responsabil: Șindreștean Adina, Vale Simona (proiect educațional)
- Spectacol de colinde. (decembrie 2014)
- Mihai Eminescu- poetul nepereche. Proiect educativ desfășurat în perioada 12-16 ianuarie.
Responsabili: Maticu Călina, Vale Simona, Șindreștean Adina.
 Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi extraşcolare:
- Cercul de lectură. Călător în lumea cărților. Proiect educativ de dezvoltare a lecturii. Prof.
coord. Smiedt Mihaela, prof. Mociran Dana, prof. doc. Udrescu Adina, bibliotecar Timiș Maria.
- Concurs Comper. Etapa I. Responsabili: catedra de limba și literatura română.
Organizator:Smiedt Mihaela.
- participarea la olimpiada de limbă și comunicare, faza locală. S-au calificat patru eleve pentru
etapa județeană.
Secția maghiară se distinge prin activități specifice, dintre care amintim:
- Concurs de recitare balade și basme populare. |Arduzel 25 octombrie.(faza județeană) S-a obținut un loc
III: Hitter Agota.
- Concurs interjudețean de recitare de poezii. Seini, 21 noiembrie 2014. Locul II Gebel Dora, locul III
Hitter Agota, mențiune Vardai Carla.
- Concurs de ortografie, 10 decembrie 2014. S-a calificat la faza județeană un număr de 10 elevi.
 Evaluarea procesului instructiv-educativ s-a realizat după o analiză atentă a rezultatelor obţinute
de elevi la testele iniţiale, de progres şi finale, elaborarea graficelor de progres, evaluarea
proiectelor şi a portofoliilor elevilor. Elevii cu CES au beneficiat de o atenție sporită și materiale
de sprijin din partea profesorilor. S-au asigurat activități de remediere.
 Situaţia corigenţilor şi a elevilor cu situaţia neîncheiată la învăţătură:
Situaţia şcolară neîncheiată :
Spre deosebire de anii anteriori se constată o diminuare a numărului de elevi cu situația școlară
neîncheiată. Acest lucru se constată doar la elevii cu un număr foarte mare de absențe, iar o parte din
ei au fost exmatriculați.
Corigenti:
Limba română: numărul mare de corigenți se datorează elevilor din clasele a XII-a.
Limba franceză: 6 corigenți.
Limba engleză 19 corigenți.
 Membrii catedrei au participat la cursuri de formare organizate de Casa Corpului Didactic cât şi la
programe de perfecţionare:
- inspecție curentă gradul II, Bokos Eniko
Profesorii din această arie curriculară au acordat o atenție deosebită activităților de formare profesională
participând la cursuri de formare, simpozioane și comunicări științifice, întâlniri cu colegii, etc.
- curs de perfecționare Pedagogia experienței, prof. Bokos Eniko.
- curs PET/KET susținut la Col. Național Gheorghe Șincai , participă Petric Hanni și Tirean
Ancuța.
- se susțin inspecții speciale la clasă în vederea obținerii gr. didactic II, prof. Șindreștean Adina și
Bakos Eniko. Doamnele profesoare dobândesc în sesiunea din august 2015, gradul didactic II.
- în perioada 15.01.2015-15.03.2015 Smiedt M. a participat la programul de perfecționare
Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – învățământul secundar

Procentul de promovabilitate la examenului de Bacalaureat 2015
După cum s-a putut constata la nivelul întregului judeţ, au fost lăsaţi să intre în examen doar elevii cu
şanse reale de promovare. Astfel din două clase de liceu, totalul elevilor înscrişi a fost de 25 elevi.
Clasa a XII-a A – profil uman
Clasa a XII-a B – profil real, filiera tehnologică

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nume și prenume
Argyelan Mihaela
Avram Andrada
Beregi Emanuel
Berințan Lavinia
Bran Alexandru
Breban Denis
Butuza Arthur
Cadar Anton
Chinde Vlăduț
Cîmpian Florin
Covaci Mandache
Dacher Alina
David Denis
Demian Cosmin
Didi Georgeta
Fabian Alexandru
Grigoruț Florin
Juhasz Vivien
Nechita Ionuț
Pop Cornelia
Pricop Andrei
Rist Marisia
Sabadâș Vasile
Șomotiuc Vasile
Țompa Gabriel

clasa
XII A
XII A
XII A
XII B
XII B
XII A
XII A
XII B
XII A
XII B
XII A
XII A
XII A
XII A
XII A
XII B
XII B
XII A
XII B
XII A
XII B
XII A
XII B
XII B
XII B

sesiunea iunie-iulie
5,00
6,25
9,80
neprezentat
6,50
8,35
5,10
5,00
3,90
7,40
4,20
8,35
5,00
7,50
5,65
5,60
6,25
5,00
neprezentat
7,00
neprezentat
7,30
3,90
7,30
7,05

Procentul de promovabilitate este de 90,90
Note
sub 5
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-9,99

Frecvența
2
8
3
6
2
1

Poligonul de frecvență reflectă rezultatele elevilor la acest examen

sesiunea august

5,70

Procentajul notelor obținute este:

Nota medie este 6,31.

Evaluare națională 2015
În cele trei clase de a VIII-a s-au înregistrat 34 de elevi. Dintra aceștia au participat la evaluarea
națională 26 de elevi, 4 au rămas repetenți, 4 corigenți. Pe clase situația se prezintă astfel:
Clasa a VIII-a A. Au susținut evaluarea 9 elevi. Media clasei este 6,87 iar promovabilitatea este
90%
Clasa a VIII-a B. Au susținut evaluarea 11 elevi. Media clasei este 7,50 iar promovabilitatea este
90,90%. Anexez în continuare situația realizată de prof. la clasă, Smiedt Mihaela

Clasa a VIII-a C, secția maghiară. Au susținut evaluarea 6 elevi. Media clasei este 6,80 iar
promovabilitatea este 100%. La limba maternă, acești elevi au obținut o medie pe clasă 7,29, iar
promovabilitatea de 100%.
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

INTOCMIREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE SI PROIECTARE DIDACTICA

Informarea asupra modificărilor şi completărilor cadrului legislativ
 Completarea mapelor profesorilor si a comisiei(digital);
 Realizarea şi avizarea la termen a documentelor specifice proiectării precum: planificarea
anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare /lecţiilor(utilizand si modelele postate pe
site-ul MECS)
 Realizarea unor materiale recapitulative la disciplina BIOLOGIE-prof.Bartha Delia in vederea
pregatirii elevilor pentru bacalaureat si punerea acestora pe site-ul national www.didactic .ro si pe
site-ul propriu al unitatii
 Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută de
programa şcolară;
 Elaborarea de materiale didactice (fise de lucru, prezentări PPT, lecţii AEL, suport de curs,
materiale auxiliare.) la biologie,chimie,fizica
 Selectarea,alegerea si distribuirea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului liceului
si colectivelor de elevi,
 Stabilirea achizitiilor anterioare si a performantelor elevilor prin teste si testele initiale la
matematica ,biologie, precum si conceperea unor strategii adecvate, în concordanţă cu nivelul
achiziţiilor anterioare şi cu performanţele acestora;
 Realizarea unui program diferentiat care vizeaza activitatea diferenţiată, activitate de grup pentru
dezvoltarea abilităţilor specifice pentru grupul de elevi vizati pentru performanta si pentru
pregatire bacalaureat
Pentru elevii cu CES
 Activitate remedială/recuperare pentru elevii certificaţi cu CES-din clasele a
VIA,VIIIB,VIIB,IXA;
 Intocmirea planului de intervenţie personalizat (sau adaptări curriculare) pentru elevii cu CES la
matematica,biologie,
 fizica,chimie
Planificarea procesului de predare-învăţare
 Realizarea planificărilor conform programelor în vigoare;
 Planificarea tezelor la disciplina Matematică ţinând seama de recomandarea MECS;
 Realizarea unui program de pregătire suplimentară in vederea sustinerii examenului de
bacalaureat a elevilor de clasa a XII B in fiecare vineri de la orele 13-15 ,de către prof.Bartha
Delia
 Realizarea unui program de pregătire suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a A;B;C,de la orele
7-8 ,de către prof.Csepregi Andreea si Balogh Eniko
Desfăşurarea eficientă a activităţii didactice desfăşurate la clasă
 Realizări:
 Planificarea şi adaptarea procesului instructiv-educativ la condiţiile concrete din anul şcolar
anterior;
 Dozarea temelor;
 Utilizarea curentă şi eficientă a materialelor didactice, efectuarea experimentelor şi a lucrărilor de
laborator la Fizică şi Chimie si Biologie;
 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii,
personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile elevilor).
 Manifestarea atitudinii morale si civice
 Realizarea temelor de sinteză;
 Stabilirea unui feedback al procesului de învăţare pe baza evaluărilor curente
 Recomandari
 Folosirea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare de către cât mai mulţi membri ai
comisiei metodice
Evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire a elevilor
 Realizări:
Evaluarea curentă şi sumativă a elevilor şi asigurarea numărului minim de note la elevi
RIDICAREA NIVELULUI DE PREGATIRE SI DE PERFECTIONARE PROFESIONALA

Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la
programele de formare continuă/perfecţionare.
 Inscrierea ,validarea d-nei prof.Bartha Delia in Corpul profesorilor metodisti ai ISJMM la
disciplina BIOLOGIE-zona Baia Mare-Tg.Lapus
 Instruirea profesorilor metodisti prin ISJMM-noiembrie2014-prof.Delia Bartha
 Inscrierea d-nei prof.Balogh Eniko in vederea obtinerii gradului didactic I
 Curs de formare:"Management European Educational" cu 60 credite prof.Gebel Timea
 D-na Prof.Bartha Delia a participat cu lucrare de specialitate la Simpozionul National:ed.V -LPSSalva BN-14.12.2014-UTILIZAREA CREATIVA A NOILOR TEHNOLOGII.
 Reorganizarea cabinetului de BIOLOGIE si FIZICA
 Prof.mentor si evaluator la concursul Comper MATEMATICA-prof.Csepregi Andreea

REALIZAREA DE LECTII MODEL PRECUM SI ACTIVITATI EXTRACURRICULARE
 Realizări:
 Implicarea tuturor membrilor comisiei în activităţile şcolii
 Coordonator prof.MUNTEAN RODICA
-Conc.nat.Ovidiu Bojor-CAEN A9/3
-Conc.nat.Reciclam nu poluam-Aiud CAEN A9/23
- Excursie la Cluj-Napoca cu ocazia evenimentului "Ziua Portilor Deschise" la UBB Cluj-Napoca,
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
-Lumea basmelor-concurs regional CAER 600 Constanta
 Ora deschisa de biologie realizata de prof.Kovacs Diana.
 Coordonator prof.BALOGH ENIKO
- Trei elevi din clasa a V-a A s-au inscis la Centrul de Excelenta din Baia Mare, unde participa
regulat la sedintele acestora
- Patru elevi au participat la Tabara de matematica organizata de SSMR si Inspectorat, care s-a
desfasurat la Scoala George Cosbuc din Baia Mare. Eleva Tatar Carina a luat premiul II la
concursul Taberei.
- Am organizat consultatii pentru elevii clasei a V-a A , care au participat la concursuri
- Am elaborat subiecte de concurs, pentru Concursul de Matematica al Scolilor Maghiare etapa
judetiana
- Am participat la concursul Scolilor Maghiare ca profesor evaluator
-Concursul de matematica Lumina Math, participa 4 elevi, mentiune pentru eleva Tatar Carina
-Concursul de matematica Euclid, participa 2 elevi, mentiune pentru eleva Tatar Carina
-Concursul de matematica Arhimede, participa 1 elev, mentiune pentru eleva Tatar Carina
-Concursul de matematica a Scolilor Maghiare, participa 1 elev, Nagy Lorand se clasifica la etapa
nationala. Coordonator prof.Gebel TIMEA
- Toamna, miresme şi culori – excursie în aer liber in imprejurimile orasului Baia Sprie
- Excursie la Cluj-Napoca cu ocazia evenimentului "Ziua Portilor Deschise" la UBB Cluj-Napoca,
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
- Serata pentru sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor din cls. V-VIII sectia maghiara
- Participarea la serbarea de Halloween
- Serbare de Craciun organizata la Casa de cultura: cls. V-VIII sectia maghiara
- Concurs: "Saniuta fuge, nimeni n-o ajunge!" cu elevii clasei a V-a
 Coordonator prof.BARTHA DELIA
-Derularea Proiectului interdisciplinar MAREA NEAGRA-30.10.2014 in colaborare cu d-na
prof.doc.ADINA UDRESCU si folosind resursele CDI
-Plant a tree for peace-Proiect international LEAF-septembrie 2014
- Simpozionul National:ed.V -LPS-Salva BN-14.12.2014-UTILIZAREA CREATIVA A NOILOR
TEHNOLOGII.
 -Coordonator prof.CSEPREGI ANDREEA
24 Decembrie – Serbarea de Crăciun-organizator Coordonator prof.DIANA KOVACS

INTERASISTENTE

 Ora deschisa de biologie realizata de prof.Kovacs Diana/Bartha Delia
 Ora deschisa de matematica realizata de prof.Csepregi Andreea la cls.a VIII A/Bartha Delia
 Recomandari
Din cauza unui management defectuos al timpului nr.interasistentelor este mai scazut acest fapt se va
remedia pe parcurs
PREGATIREA ELEVILOR PENTRU EXAMENE SI CONCURSURI SCOLARE
 Realizarea unui program de pregătire suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a A;B;C,de la orele
7-8 ,de către prof.Csepregi Andreea si Balogh Eniko
 Realizarea unui program de pregătire suplimentară in vederea sustinerii examenului de
bacalaureat a elevilor de clasa a XII B in fiecare vineri de la orele 13-15 ,de către prof.Bartha
Delia
 Pregatirea elevilor in vederea participarii la Olimpiade scolare la matematica-program de pregatire
saptaminal-prof.Mark Ottilia,Balogh Eniko,Csepregi Andreea
Concursuri prof.Balogh E.
-Concursul de matematica Lumina Math, participa 4 elevi, mentiune pentru eleva Tatar Carina
-Concursul de matematica Euclid, participa 2 elevi, mentiune pentru eleva Tatar Carina
-Concursul de matematica Arhimede, participa 1 elev, mentiune pentru eleva Tatar Carina
-Concursul de matematica a Scolilor Maghiare, participa 1 elev, Nagy Lorand se clasifica la
etapa nationala.
ACTIVITATI REMEDIALE
-Activitate remedială/recuperare pentru elevii certificaţi cu CES-din clasele a
VIA,VIIIB,VIIB,IXA;
-Intocmirea planului de intervenţie personalizat (sau adaptări curriculare) pentru elevii cu CES la
matematica,biologie,fizica,chimie
PARTENERIATE
 Coordonator prof.Muntean RodicaParteneriat educational cu Palatul Copiilor Constanta Ziua Marii Negre 31.10.2014
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
Majoritatea colegilor sunt diriginti prin urmare s-au derulat:
o cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern al şcolii şi a procedurilor
existente la nivel de şcoală;
o elaborarea de norme şi documente specifice clasei la care sunt diriginte
o monitorizarea lunara a absentelor clasei
o planificarea şi realizarea şedinţelor cu părinţii,
o s-a tinut legatura cu parintii telefonic, prin corespondenta si prin intalniri la scoala
o planificarea şi realizarea lectoratelor şi orelor pentru consilierea elevilor şi
părinţilor;
o tratarea diferenţiată a elevilor în funcţie de nevoi şi relaţia cu psihologul şcolii;
o participarea la consiliul clasei, consiliul profesoral în vederea rezolvării
problemelor de consiliere în calitate de profesor sau profesor diriginte,
o au fost intocmite dosarele pentru burse, pentru programul „ Laptele si cornul” si „ Bani de
liceu”


Nr.
crt.

1.

2.

Obiectiv specific (SMART)

În domeniul curriculumului:

Management:

Indicatori de realizare
Informarea asupra modificărilor şi completărilor
cadrului legislativ
Selectarea manualelor şcolare pentru clasele de
gimnaziu şi de liceu
Elaborarea programelor în cadrul CDȘ
Păstrarea, cultivarea şi îmbogăţirea tradiţiilor
grupului şcolar
Asigurarea începerii anului şcolar în bune
condiţii
Analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar anterior, ca
bază de fundamentare a planului general de muncă în
anul în curs
Elaborarea şi aprobarea planului managerial şi al
planului de activităţi pt. comisia metodica Planificarea
procesului de predare învăţare
Desfăşurarea eficientă a activităţii didactice
desfăşurate la clase
Monitorizarea activităţii in cadrul comisiei metodice
Autoevaluarea/Evaluarea activităţilor desfăşurate de
membrii comisiei metodice
Evaluarea obiectivă şi continuă al nivelului de pregătire
al elevilor

3.

Resurse umane:

4.

Resurse materiale şi financiare:

5.

Relatii comunitare si de parteneriat:

Organizarea activităţilor extracurriculare Pregătirea elevilor
pentru susţinerea evaluărilor naționale şi a examenelor de
bacalaureat
Obţinerea performanţelor la concursuri şi
olimpiade şcolare
Păstrarea unui climat socio-afectiv şi moral optim în
colectivul de muncă al ccomisiei şi al şcolii Identificarea
nevoii de formare
Ridicarea gradului
de profesionalizare a
personalului
Dotarea bazei didactico-materiale
Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi a unui ambient
plăcut
Monitorizarea modului de folosire eficientă a bazei
materiale
Participarea la activităţi organizate la nivel
local/judeţan/naţional/internațional
Stabilirea de parteneriate cu alte şcoli din ţară sau
străinătate şi alte instituţii de cultură etc.

Data
IAN. 2015

FEB.2015

MAR. 2015

APR.2015

MAI. 2015

IUN. 2015

Ordinea de zi
1) Organizarea Olimpiadelor –faza locală
1) Raport de activitate pentru semestrul I al anului şcolar 2014-2015.
2) Stabilirea graficului activităţilor
comisiei metodice pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015
3) Propunerea activităților în cadrul programului ”Să știi mai multe, să fii mai bun”
1)Proiect educational -Ziua Mondială a Apei
2) Dezbatere – Auxiliarele curriculare ca mijloace de creștere a calității procesului
instructiv-educativ
3) Analiza rezultatelor obţinute la testele de progres şi stabilirea planului de măsuri pentru
ameliorarea rezultatelor

Săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun!
Activitate Ziua Pmnamtului
1) Lecţie demonstrative- Matematică , clasa a VII-a (Algebră-Elemente de organizare a
datelor)
2) Prezentarea concluziilor în urma interasistențelor în cadrul comisiei metodice
3) Prezentarea rezultatelor elevilor participanţi la întreceri sportive şi concursuri şcolare în anul
şcolar 2014-2015
Analiza rezultatelor obţinute de elevi în anul şcolar 2014-2015.

Tabele cu rezultatele obtinute de elevi la bacalaureat in 2014-2015 cele 2 sesiunui
BACALAUREAT 2014-2015

DISCIPLINA MATEMATICA

Rezultate obţinute
Nota
Nr.
%
elevi
1
1
9.09091
2
0
0
3
2
18.1818
4
1
9.09091
5
2
18.1818
6
1
9.09091
7
1
9.09091
8
1
9.09091
9
2
18.1818
10
0
0
Total elevi
11
Media pe clasa 5.45455

BACALAUREAT 2014-2015
BIOLOGIE

Rezultate obţinute
Nota
Nr.
%
elevi
1
0
0
2
1
9.09091
3
2
18.1818
4
1
9.09091
5
2
18.1818
6
0
0
7
3
27.2727
8
2
18.1818
9
0
0
10
0
0
Total elevi
11
Media pe clasa
5.36364

Catedra de socio-umane
Proiectarea activităţii didactice
Activitatile didactice şi pedagogice la nivel de catedră s-a realizat respectând
programa şcolară dar adptând-o la particularitaţile claselor, a cerinţelor UE şi a normelor
de elaborare a documentelor şcolare.
Implicarea în activitatea de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul şcolii prin
program remedial la majoritatea claselor ca urmare a rezultatelor testării iniţiale.
În desfăşurarea activităţii şi a proiectării activităţii didactice, utilizare TIC este
indispensabilă şi conform cerinţelor UE.
Proiectarea unor activităţi extrra- curriculare corelate cu obiectivele curriculare,
nevoile şi interesele educabililor şi societăţii, precum şi cu planul managerial al unităţii,
concretizate prin ore speciale cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, prof. Ramona Pop, prof.
Roman Vasile, 24 Ianuarie cu clasa a XI a, prof. Pop Ramona- ,,aprilie – Ziua Pamântului

, prof. Vava Marcela –clasa VIII-a B, şi principalele zile creştine: Naşterea Domnului,
Paştele- prof. religie.
Realizarea activităţii didactice
 Utilizarea strategiilor de tip activ- participativ prin teme cu aplicaţii în orizontul
local, respectiv al localităţii natale, la geografie.
 Utilizarea eficientă în procesul instructiv educativ a manualelor, a auxiliarelor (
hărţi, eşantioane de minerale şi roci, Biblia, Istoria Europei- sinteze), fişe de
lucru, vizite pe teren.
 Ore de geografie , istorie, religie, cultură civică şi psihologie în CDI, prin
utilizarea Atlaselor, utilizarea internetului dar şi a unor cărţi de specialitate şi
vizionarea unor filme documentare.
 Diseminarea, evaluarea sistematică şi valorizarea activităţilor realizate, prin
utilizarea feed- back-ului furnizat de fiecare evaluare ( orală sau scrisă).
 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/
dezvoltării competenţei indispensabile oricărui elev: a învăţa să înveţi- necesară
pe tot parcursul vieţii dar mai ales pentru integrarea în societatea aflată într-o
continuă transformare.
Evaluarea rezultatelor învăţării
Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare prin prezentarea la
începutul anului şcolar a obiectivelor, metodologiei de evaluare, a baremelor de notare,
prezenţele necesare pentru încheierea situaţiei şcolare.
Aplicarea testelor predictive şi a matricelor specifice, comunicarea rezultatelor,
analiza acestora şi utilizarea feed- back-ului pentru optimizarea procesului de învăţare.
Utilizare de metode şi instrumente moderne de evaluare, portofoliu : referat, rebusuri
cu specific geografic, schiţe ale cursului unui râu), utilizarea instrumentelor şi
standardelor naţionale în vigoare- teste, lecţii.
Utilizaree autoevaluării şi interevaluării pentru optimizarea procesului de învăţământ(
corelarea de un coleg sau chiar doi a unui test are dublu efect: o persoană neutră
evaluează cunoştinţele tale şi trebuie să cunoască răspunsul corect- învăţare apoi îi
explică/ argumentează colegului nota primită- aprofundare).
Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali- 65% din beneficiarii de educaţie se
declară mulţumiţi de activitatea profesorilor.
Coordonarea elaborării portofoliului educaţional- monitorizare şi intervenţie pentru
realizarea corespunzătoare a acestuia.
Managemntul clasei de elevi
Stabilirea regulilor de conduită , atitudini, ambient pentru desfăşurarea activităţilor în
conformitate cu particularităţile clasei de elevi.

Monitorizarea comportamentului elevilor atât în timpul orelor de curs cât şi pe
perioada pauzelor, gestionarea manifestărilor violente şi a situaţiilor conflictuale.
Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor, optimizarea climatului
educaţional al clasei.
Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică( elevii indisciplinaţi
şi cei fără fără absenţe pot beneficia de apreciere în faţa clasei, un punct în plus la
evaluarea orală, teme în clasă, sunt punctate şi care pot să ducă la obţinerea unei note
foarte bune.
Managementul carierei şi a dezvoltării profesionale
Aprofundarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în
afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi beneficiarii din cadrul
comunităţii- familiile elevilor/ comunicare, dialog constructiv.
Manifestarea atitudinii morale şi civice , limbaj, ţinută, respect, comportament,
promovarea deontologiei profesionale, a respectului faţă de ceilalţi.
Actualizarea portofoliului professional şi dosarului personal.
Contibuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare.
Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea la activităţi
extracurriculare: vizite, la muzee şi Planetariu, în Centrul vechi al oraşului, la Casa
Olarului, la concursuri şi competiţii.
Activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentului nesănătos în
mediul şcolar, la care îţi aduc contribuţia toţi membrii catedrei.
Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii, desfăşurate în
cadrul unităţii de învăţământ.
Realizarea integrală şi la timp a tuturor atribuţiilor obligatorii şi suplimentare.
Atitudine responsabilă faţă de calitatea educaţiei la nivelul organizaţiei

Educatie fizica si arte
In anul scolar 2014-2015, am desfasurat urmatoarele activitati didactice, scolare si
extrascolare (prof. Racolţa Vlad, Czompa Raul , Blejan Paul)
Am participat la organizarea si derularea unor activitati extrascolare si
extracurriculare:antrenament echipa de fotbal a liceului , Campionatul de fotbal pe clase
ciclul liceal.
Am participat la organizarea si derularea unor activitati extrascolare si
extracurriculare: antrenamente echipa de fotbal a liceului, Campionatul de fotbal pe liceu,
participarea la faza zonala a O.N.S.S –fotbal.
Am făcut câteva competiţii pe parcursul semestrului I:
1. Fotbal – clasele III-IV – 16.X.2014
2. Jocuri distractive (trasee utilitar-aplicative, ştafete) – 16.XII.2014.
3. Fotbal (meciuri între clasele primare) – 22-23 octombrie 2014.
4. Concursuri în sala de sport (ştafete, trase utilitar-aplicative) – 11Decembrie
2014.
5. Fotbal (meciuri între clasele primare) - 13-14 mai 2015.

Am realizat o expozitie-concurs de desene si dovleci de Halloween, cu lucrari ale
elevilor din clasele a 5-a A,B,C a 6-a A,B a 7-a A , locatia C.D.
Am realizat o expozitie-concurs de desene si dovleci de Halloween, cu lucrari ale
elevilor din clasele a 5-a A,B,C a 6-a A,B a 7-a A , locatia C.D.
Am participat cu o expozitie de desene la activitatea “ Halloween Ball”, cu lucrari
ale elevilor din clasele 5-7
Am realizat o expozitie de desene cu tema “Forma si culoare”, cu lucrari ale
elevilor din clasele 5-7
Am vizionat documentarul “Baia Sprie repere culturale” cu clasa a 12 a A , locatia
C.D.I.
Am realizat o expozitie cu desene tematice de “1 Decembrie “ cu lucrari ale
elevilor din clasele 5-8 in cadrul proiectului Romania in zi de sarbatoare , proiect
educational interdisciplinary , locatia sala de sport .
Am realizat o expozitie de desene si acuarela cu tema “Grafica si acuarela” cu
lucrari ale elevilor din clasele a 8 a A,B,C ,locatia in scoala etaj 2
Am realizat o expozitie de desene cu teama “Iarna” impreuna cu elevi ai clasei a 5
a A locatia C.D.I
Am realizat o expozitie de desene , felicitari si ornamente de Craciun cu tema
“Colindam Iarna” cu lucrari ale elevilor din clasele 5-7 locatia C.D.I
Am participat cu lucrari la sectiunea , “Lucrari plastice” in cadrul proiectului
interdisciplinar –Ziua Internationala a Marii Negre, coordonat de prof. Bartha Delia.
Am participat in cadrul proiectului educative de dezvoltare a lecturii Cercul de lectura;
Calator in lumea cartilor , coordonat de prof. Smiedt Mihaela ( prof. Mociran Dana)
În acest an şcolar, ţinând seama de particularitǎţile de vârstǎ ale copiilor, am
realizat:(Profesor: Kato Andrei )

1. Serbare “1 Decembrie” –Ansamblul coral al CTTA Baia Sprie
2. Recital de colinde “Sarbatorile de iarna”
3. Participare la Festivalul de colinde “Astazi s-a nascut Hristos”care a avut loc la scoala
Dimitrie Cantemir din Baia Mare

4. Serbare de 8 Martie
5. Participare cu grup vocal al scolii la “Ziua Interntionala a Nonviolentei in Scoala
6. Recital de colinde pe scena din loc. Baia Sprie organizat de Primaria Baia Sprie ,
coordinator Andrei Barbos.
7. Mihai Eminescu – recital de romante cu un grup vocal din cadrul C.T.T.A
8. Serbare cu un grup vocal (sectia maghiara) organizat la Casa de Cultura –Baia
Sprie , legat de Sarbatorile de Iarna .
9. Bal mascat –sectia maghiara organizat in data de 14.02.2014
10. -Mini recital de cantece de”Ziua eroilor” in Baia Sprie la Monumentul eroilor
11. Serbare de final de an scolar- clasele a VIII-a “Gaudeamus igitur”
ProfesorI insoţitoiri in cadrul săptămânii “Să ştii mai multe...”

Am susţinut activităţi demonstrative cu ocazia inspecţiilor pentru obţinerea gradelor
didactice
-am obţinut gradul didactic II ( Prof. Mociran Dana)
Inspecţie specială pentru Gradul didactic II. – 28 aprilie 2015. (Prof .Czompa Raul)
Examen pentru Gradul didactic II la Cluj-Napoca – 27-28 august 2015 (Prof .Czompa
Raul)

CATEDRA TEHNICĂ
PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE
Definitivarea catedrelor profesorilor ingineri;
Şedinţă de catedră pentru prezentarea raportului de activitate pe anul şcolar trecut şi
prezentarea planului de activităţi pe anul şcolar 2015 – 2016;
Realizarea documentelor de proiectaredidacticăpebazaanalizeicurriculumuluişcolarşi
ţinând cont de achiziţiile anterioare ale elevilor.
Realizareaoraruluişcolii (PaşcaNicolae, Lauran Vasile).
Intocmireaproiectăriiactivităţilor de consilieresiorientarevocatională
Elaborarea proiectului noului regulament de ordine interioară;
Reactualizarea documentaţiei pentru functionarea şcolii de şoferi;
Încheierea contractelor de parteneriat pentruorele de diriginţie.
Elaborarea planului operaţional de interasistenţe la ore şi efectuarea interasistenţelor
între membrii catedrei conform graficului şi cerinţelor CEAC;
Asigurarea condiţiilor optime de funcţionare pentru clasa a X-a învăţământ profesional
(planuri cadru, programe şcolare, documente de proiectare didactică, soft educaţional,
bibliografie);
Întocmirea contractelor cadru de colaborare cu agenţii economici în vederea
desfăşurării stagiilor de pregătire practică.
Elaborarea temelor de proiect pentru absolventii claselor cu profil transporturi, precum şi
începereaactivităţii de îndrumare în realizarea proiectelor pentru elevii acestor clase
REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE
Desfăşurarea de activităţi didactice în CDI;
Participarea la consfătuirile cadrelor didactice în cadrul cercurilor pedagogice;
Elaborarea tematicii proiectelor de absolvire pentru anii terminali;

Selectarea şi pregătirea elevilor apţi de performanţă, pentru participarea la olimpiadele
şcolare;
La faza judeţeană a Olimpiadei Interdisciplinare Tehnice elevii noştri au ocupat doua
locuri I astfel:
Bran Alexandru cls. XII B
Kiss Robert cls. XI A
În urma acestor rezultate, eleviiBran Alexandrusi Kis Roberts-au calificat la faza
naţională care s-a desfăşura la Cluj în perioada 05.04.2015 -10.04.2015, unde elevul
Bran Alexandru a obtinut o mentiune care i-a asigurat un loc bugetat la facultate, fara
examen.
Participarea membrilor catedrei la şedinţele de consiliu profesoral, în cadrul comisiilor
metodice şi la şedinţele de catedră;
Folosirea unor materiale didactice produse în şcoală: prezentări power point, planșe,
piese secţionate, alte materiale necesare desfăşurării în cele mai bune condiţii a
activităţilor didactice.

Integrarea şi utilizarea TIC în activităţile didactice.
ElaborareamaterialelornecesarepentrupanoulComisiei de EvaluareşiAsigurare a Calităţii.
EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
Elaborarea tematicii pentru susţinerea testelor iniţiale;
Elaborarea testelor iniţiale, de progres şi de evaluare finală;
Stabilirea planului de evaluare a elevilor;
Utilizarea de fişe de evaluare, autoevaluare;
Realizarea baremului de notare pentru orice test şi comunicarea acestuia elevilor
Analiza rezultatelor evaluarii şi informarea elevilor cu privire la notele obţinute la data
consemnării acestora în catalog;
Realizarea unei notări ritmice;
Consemnarea curentă a notelor în carnetul de elev;
Centralizarea interpretarea rezultatelor testelor şi stabilirea planului de măsuri de
remediere a situaţiilor acolo unde este cazul;
Realizarea evaluării prin activităţi practice, proiecte ,referate etc;
Elaborarea şi utilizarea unor instrumente de autoevaluare şi inter-evaluare colegială;

Participarea membrilor catedrei la activitatea de simulareaexamenelor de
evaluarenaţionalălaclasa a VIII-a şi la simulareaexamenului de bacalaureat la clasele XII
şi XI.
Îndrumareaşimonitorizareaactivităţilor
de
elaborare
a
proiectelorînvedereasusţineriiexamenului de certificare a calificariiprofesionalenivel 4.
Finalizareaşipredareaproiectelorşirealizărilor practice pentrususţinereaexamenelor de
certificare a calificariiprofesionalenivel 4 la specializareaTehnicianîntransporturi.
Formareacomisiilor de examinareşitrimiterea la ISJ spreaprobarepentrunivel 4 la
specializareaTehnicianîntransporturi .
Susţinereaexamenului de certificare a calificariiprofesionale la nivel 4,
încondiţiioptime.
Asigurareacoordonăriiactivităţii
de
pregătirepractică
a
elevilor
de
laliceusişcoalaprofesională la agenţiieconomicipînă la data de 24 iulie 2015.
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
Participarea membrilor catedrei în comisia de acordare a burselor profesionale.
Intocmireaproiectăriiactivităţilor de consilieresiorientarevocationalăpentruorele
diriginţie.
Cunoaştereaşiaplicarearegulamentului de ordineinterioară;
Afişareaunorproduse finale rezultate din activitatea cu elevii;
Gestionareasituaţiilorconflictuale la nivelulclaseisauşcolii;
Realizareacaietuluidirigintelui cu datelepersonale ale elevilorşicompletareafişei
observare a comportamentuluielevului;
Activităţirealizateîncolaborare
psihologulşcoliipentruevaluareacompetenţeleorpsihologice ale elevilorşistilurilor
învăţare a acestora;
Monitorizareasăptămânalăşilunară a absenţelorelevilor;
Încheiereasituaţieişcolare
sfârşitulanuluişcolarşicompletareadocumentelorşcolareînacestsens.
Participarea la examene de corigenţăşiîncheiere a situaţieişcolare.

de

de
cu
de

la

MANAGEMENTUL CARIEIREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE
Participarea membrilor catedrei în comisia de examinare pentru concursul de ocupare a
postului de tehnician.
Participarea la consfătuirile cadrelor didactice în cadrul cercurilor pedagogice;
Participarea la concursul pentru integrarea in CNEME a dlui. Mos Dorel.
Efectuarea de interasistenţeîntremembriicatedrei .
Participarea la şedinţeleConsiliuluiprofesoral / Consiliului de Administraţie.
Activităţispecificedesfăşurateîncadrulcomisiilor din unitateaşcolară.

Elaborareapeparcursulanuluişcolar a maimultorvariantede norme de încadrarecerute de
ISJ.
Dezvoltareabazeimateriale a şcoliiprinplanşeşi machete funcţionalerealizate de
cătreeleviîncadrulproiectelorpentruexamenul de atestatprofesional.
CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII
ŞCOLII
Pregătirea elevilor apti de performanta pentru Olimpiada interdisciplinara Tehnică şi
participarea la etapa județeană, unde şcoala noastră a obținut 2 locuri 1 si etapa nationala unde
s-a obtinut o mentiune.

Elaborarea de subiecte pentru etapa județeană a Olimpiadei Tehnice şi participarea ca
membru în Comisia de Evaluare la etapa judeteana si etapa nationala.
Participarea membrilor catedrei tehnice la amenajarea si prezentarea standului propriu la
Targul ofertelor educationale din luna mai 2015.
Parteneriat cu PalatulcopiilorBaia Mare, îndesfăşurareaactivităţii de karting.
Continuareaparteneriatului
de
colaborareîntreşcoalanoastrăşiUniversitateaTehnicăClujNapoca, filiala Nord Baia Mare.
Participare la simpozionulTineriişiprovocărilelumiicontemporane – Petroşani 2014,
undeeleva Cusco Alexandra cls.X A aobţinutlocul III cu lucrareaRepedeaTradiţiişiobiceiuri.

ACTIVITATEA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRECUM
SI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

In anul scolar 2014-2015 accentul s-a pus pe prelucrarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si a Noilor reglementari
PSI-Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor (rectificata), cadrelor
didactice si personalului administrativ in vederea evitarii producerii de accidente in
salile de clasa, laboratoare, sala de sport, ateliere si spatiile in care s-au efectuat lucrari de
intretinere si reparatii.
S-a urmarit modul in care a fost efectuata instruirea periodica pe linie de
SSM si PSI a tuturor categoriilor de personal inclusiv cel al elevlor care efectueaza
practica de atelier si de conducere.
S-au reactualizat dosarele SSM si PSI care cuprind documentatia( decizii, plan
tematic, plan de prevenire si protectie, plan de evacuare, legislatie evaluare riscuri, acte
de autoritate , instructiuni specifice, documentatie protectie civila) pentru securitate si
sanatate in munca precum si prevenirea si stingerea incendiilor si comportamentul in
cazul situatiilor de urgenta.
S-au afisat pe holurile din corpurile de cladire A si B « PLANUL DE
EVACUARE » si la parter « PLANUL DE INTERVENTIE » in caz de incendiu.

Au fost distribuite CD-uri cu filme si module cu lectii pe teme de SSM si PSI
profesorilor ingineri care predau Securitatea si sanatatea in munca la clasa cat si la orele
de practica de atelier.
Au fost reactualizate Masurile de tehnica a SSM si PSI pentru profesori si elevi la
orele de educatie fizica si sport si Reglementarile privind deplasarea elevilor la sala de
sport si retur.
Am participat la instruire la ISU si am intocmit « Actele de autoritate »privind
apararea impotriva incendiilor in conformitate cu legislatia in vigoare si am intocmit
“ Fisa obiectivului “privind gradul de rezistenta la foc al cladirilor din dotare solicitata
de ISU.
Am asigurat efectuarea verificarii prizelor de pamant de catre firma autorizata si
emiterea “Buletinelor de verificare” ale acestaora conform normativelor in vigoare.
Am participat activ la desfasurarea exercitiilor de alarmare-evacuare in caz de
cutremur si incendiu care au avut loc in unitatea noastra.
Au fost verificate stingatoarele din dotare de catre unitatea abilitata in acest
sens
Am elaborat pe calculator toate documentele solicitate de catre conducerea scolii
si forurile superioare.
Datorita acestor masuri luate a scazut riscul expunerii la accidente si a
contribuit la cresterea sigurantei si sanatatii intregului personal fapt constatat si prin
lipsa de acidente grave in aceasta perioada.

MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE INSTITUŢIONALĂ
În primul semestru al anului şcolar 2014-2015, compartimentul descentralizare şi
management instituţional a urmărit atingerea obiectivelor de referinţă propuse în Planul
managerial pentru anul şcolar 2014-2015şi a priorităţilor din programul de guvernare şi
anume:
- Recredibilizarea sistemului de învăţământ;
- Reconsiderarea rolului, prestigiului şi statutului cadrului didactic;
- Respectarea hotărârilor judecătoreşti privind drepturile salariale ale profesorilor;
- Creşterea performanţei şcolare;
- Depolitizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
- Asigurarea siguranţei în şcoli;
- Asigurarea unui management al unităţii de învăţământ şi al clasei în scopul realizării
unui climat educaţional normal;
- Asigurarea de şanse egale în vederea accesului tututor copiilor la educaţie;
- Corelarea sistemului de învăţământ cu piaţa muncii;
- Alocarea resurselor financiare, materiale şi umane necesare;
- Dezvoltarea unei relaţii de parteneriat cu piaţa muncii; dezideratul ISJ MM pentru
perioada următoare este: ”O profesie pentru fiecare tânăr”;
- Definirea portofoliului educaţional drept criteriu fundamental de promovare în carieră;
-Stimularea initiaţivelor societăţii civile pentru promovarea voluntariatului.

Activitatea directorilor pentru implementarea descentralizării instituţionale a fost
reprezentată prin:
Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în educaţie; sporirea accesului la o educaţie
de calitate prin învăţare permanentă
Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie
Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi
profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile si a asigurării coeziunii
economice si sociale
Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ prin eficientizarea procesului de
descentralizare a unităţilor şcolare
Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului
de violenţă şcolară
Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
Monitorizarea modului de gestionare, modernizare, dotare a bazei materiale şi a
infrastructurii unităţilor de învăţământ
Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către
mediul social, economic şi cultural

ABANDON ŞCOLAR, NEŞCOLARIZARE, ABSENTEISM
Absenteismul, abandonul şcolar si neşcolarizarea reprezinta un fenomen care se
agravează şi devine astfel o problema a tuturor.
Reducerea lui se poate face analizând situaţia actuală pentru a putea lua măsuri, prin
facilitarea accesului la educaţie de la vârste fragede, reducerea numărului de elevi cu
performanţe slabe şi a absenţelor nemotivate .

ABSENTE
SEMESTRUL II
AN ȘCOLAR
2014-2015

Februarie 2015

Martie 2015

Aprilie 2015

Mai 2015

Total

din care
motivate

Total

din care
motivate

Total

din care
motivate

Total

din care
motivate

Clasa pregătitoare

0

0

0

0

0

0

DS

Clasa a I-a

0

0

0

0

0

0

13

Iunie 2015
Total

din care
motivate

0

0

0

0

13

0

Clasa a II-a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Clasa a III-a

0

0

0

0

76

4

112

22

112

22

Clasa a IV-a

0

0

0

0

20

20

20

20

20

20

Total primar

0

0

0

0

96

24

145

42

145

42

Clasa a V-a

156

105

259

184

100

62

148

89

38

10

Clasa a VI-a

40

40

45

44

20

19

43

36

38

29

Clasa a VII-a

87

87

161

150

25

23

81

37

41

14

Clasa a VIII-a

199

97

521

354

205

67

301

156

56

33

Total gimnazial zi

482

329

986

732

350

171

573

318

173

86

Clasa a IX-a

819

508

1278

723

700

317

967

466

412

85

Clasa a X-a

659

410

973

667

500

249

688

442

293

148

Clasa a XI-a

445

308

647

398

306

161

355

210

182

75

Clasa a XII-a

570

415

800

480

336

126

315

230

0

0

Total liceal zi - ruta
directă

2493

1641

3698

2268

1842

853

2325

1348

887

308

Total

2975

1970

4684

3000

2288

1048

3043

1708

1205

436

ROLUL ŞI GRADUL DE IMPLICARE A COMUNITĂŢII
(ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ) ÎN REZOLVAREA
PROBLEMELOR ŞCOLII DIN PERSPECTIVA LEGII
EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Analiza legislaţiei în vigoare ne indică direcţii de acţiune ale colaborării dintre
autorităţile locale cu atribuţii în domeniul educaţiei astfel:
în realizarea demersurilor pentru participarea copiilor la învăţământul obligatoriu;
programe de combatere a absenteismului şi reintegrare şcolară;
organizarea şi dezvoltarea unor posibilităţi de petrecere a timpului liber şi de odihnă;
iniţierea unor demersuri necesare pentru prevenirea abandonului şcolar din motive
economice;
Impactul descentralizării generat de aplicarea Legii Educaţiei Naţionle evidenţiază
aspecte importante ale parteneriatului şcoală – comunitate astfel:
la nivel de şcoală:
democratizarea vieţii şcolare;
inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare;
asumarea deciziilor privind calitatea procesului instructiv –educativ şi a condiţiilor de
realizare a acestuia;
la nivelul comunităţii locale
implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului de educaţie;
asumarea de către consiliile locale a responsabilităţii privind furnizarea de servicii
educaţionale;
dezvoltarea comunităţii prin transformarea şcolii în centru de informare şi dezvoltare
pentru comunitate;
Relaţia şcoală - comunitate este influenţată de:
mediul social al comunităţii
gradul de cultură;
profesii dominante în comunitate;
dezvoltarea economică şi tehnologică a comunităţii;
reprezentări sociale, mentalităţi, atitudini privind educaţia, nivelul aspiraţiilor familiilor
faţă de educaţia copiilor;
valoarea acordată studiilor şi profesiilor;
percepţia privind misiunea şcolii în comunitate;
componenta demografică.
IMAGINE, COMUNICARE ŞI RELAŢII CU MASS-MEDIA
Comunicarea instituţională a avut ca obiectiv transmiterea către presă a informaţiilor
corecte, relevante şi de actualitate;
Obiectivele acestei activităţi sunt subordonate obiectivelor strategice de comunicare ale
MECTS privind îmbunătăţirea gradului de informare a publicului în legătură cu
principalele activităţi şi probleme cu care se confruntă şcoala.

Grupurile ţintă vizate au fost: elevii, părinţii, profesorii, mass-media , autorităţile
locale. În relaţia cu mass-media s-au valorificat, constant, valorile şi principiile de adevăr,
transparenţă, respect, promptitudine şi obiectivitate. Am pledat pentru menţinerea
transparenţei informaţionale şi obţinerea unui feed-back corespunzător.

Colectivul de redactare :
Prof. Dir adj. Muntean Rodica
Prof Smiedt Mihaela, coordonator de programe şi proiect educative
Invăţător Titu Rodica, responsabil comisia invăţătorilor
Prof Maticu Călina, responsabil comisia Limbă şi comunicare
Prof. Bartha Delia, responsabil comisia Matematică şi ştiinţe
Prof Vava Marcela , responsabil comisia Om şi Societate
Prof.Racolț Vlad, responsabil comisia Sport şi artă
Inginer Moş Dorel, responsabil comisia Tehnologii

