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RAPORT
privind starea învăţământului din
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI AUTO BAIA SPRIE
An şcolar 2018 – 2019
I.

Introducere

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii
metodice, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat. Activitatea s-a
desfășurat în baza prevederilor Planului Managerial precum şi a rapoartelor comisiilor metodice din
unitatea de învățământ, pentru atingerea următoarelor obiective:
1. CURRICULUM
 asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă
așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate;
 cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților pe nivele de
școlarizare în cadrul tuturor unităților de învățământ, urmărind modificările legislative
recente;
 stabilirea ofertei curriculare în unitățile de învățământ în funcție de nevoile de dezvoltare
personală ale elevilor și la cerințele părinților acestora, dar și în funcție de nevoile specifice
comunității;
 concordanța dintre programa școlară și programele de examene;
 utilizarea de soft educațional adecvat curriculumului școlar;
 respectarea legislației privind constituirea claselor de elevi;
 cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi
procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice
de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.);
 pregătirea suplimentară a elevilor.
2. MANAGEMENT ŞCOLAR
 asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere
organizatoric, funcţional şi legal);
 elaborarea proiectului planului de școlarizare;
 monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;
 evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe;
 promovarea imaginii şcolii.
3. RESURSE UMANE
 Asigurarea condițiilor de transmitere a informațiilor privind actele normative legate de
încadrarea, perfecționarea și evaluarea cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar;
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creșterea calității resurselor umane angajate în învățământul preuniversitar în vederea
îndeplinirii scopurilor educaționale și asigurarea calității în învățământ;
definirea și promovarea unei politici de personal care să asigure creșterea calității și
eficienței activității;
promovarea și încurajarea activităților în echipă;
familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă și introducerea
adecvată a acestora în actul didactic;
perceperea și utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ;
promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o
cultură organizațională de tip rețea;
Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de
muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare.

4. RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE
 gestionarea eficientă a resurselor materiale;
 identificarea domeniilor deficitare din punct de vedere al dotării și îmbunătățirea calității
acestora;
 realizarea unei analize pertinente a folosirii resurselor financiare.
5. PARTENERIATE ŞI PROGRAME
 coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat;
 colaborarea cu instituții guvernamentale abilitate în derularea de proiecte și programe
comune;
 crearea condițiilor necesare încheierii de parteneriate între școală noastră și comunitatea
locală, organizații non-guvernamentale, companii, etc.;
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II.

Contextul legislativ

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie își desfășoară activitatea potrivit următoarelor
legi, regulamente și metodologii de bază:



















Legea Educației Naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial nr.18/10.01.2011cu
modificările și completările ulterioare;
Programul Național de Guvernare 2016-2020, privind sistemul de educație;
Programul de dezvoltare strategică al M.E.N. pentru anii 2012-2017;
Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/ 20.07.2016 privind
structura noului an școlar;
Ordin nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar publicată în MOf nr.
696/23.09.2014;
OMECS nr. 4621/23.07.2015, pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administratie din unităţile de învăţământ
preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014;
LEGEA nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005
privind asigurarea calității educației;
OMEdCT nr. 5561/2011 – Metodologia privind generalizarea instrumentelor de asigurare a
calității în educație și formare profesională la nivelul rețelei învățământului profesional și
tehnic;
O.M.E.N. nr. 5115/15.12.2014 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar
Ordin nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a
activității personalului didactic și didactic auxiliar;
Ordin nr.3860/2011 privind criteriile și metodologia de evaluare a personalului contractual;
OMECTS nr. 43907/07.06.2012 privind înființarea Consiliului Național pentru prevenirea și
combaterea violenței în mediul școlar;
ORDIN nr.5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
unităților care oferă activitate extrașcolară;
ORDIN nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
învățământului special și special integrat;
ORDIN nr.5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea
serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale
integrați în învățământul de masă;
Ordin nr.5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă
a personalului din învățământul preuniversitar;
Ordin nr.5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
Alte metodologii și regulamente care vin în sprijinul Legii educației naționale nr. 1/2011.
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III. Structuri instituţionale şi manageriale
A. Organigrama
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B. Consiliul de administraţie
Preşedinte: prof. Annamaria HITTER – director;
Membri:
prof. Iolanda Sztrelencsuk, director adjunct;
prof. Balog Eniko
prof. Smiedt Mihaela
prof. Titu Rodica
prof. Breban Ioan
Breban Mihaela – reprezentantul primarului;
Bozga Sanda – reprezentantul Consiliului Local;
Gebel Timea – reprezentantul Consiliului Local;
Ruje Simona– reprezentantul Consiliului Local;
Dobrican Dacian– reprezentant din partea părinţilor;
Buda Gabriela – reprezentant din partea părinţilor;
Hupka Felix – reprezentantdin partea părinților;
Obsevator SLIMM:
prof. Lauran Vasile Cristian – lider sindical
C. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
Preşedinte: prof. Iolanda SZTRELENCSUK – director adjunct;
Membri:
prof. Ţicală Delia
prof. Lauran Angela
prof. Moje Ina
prof. Roatiş Claudia
prof. Petric Hanni
prof. Leşe Smaranda
Pop Şinca Marcela – reprezentant al Consiliului Local;
Breban Bogdan – reprezentant din partea părinţilor;
Muntean Adelina – cls. a XI a A – reprezentant al elevilor.
D. Șefii comisiilor metodice
prof. Moje Ina – Comisia metodică „Limbă și comunicare”
prof. Bartha Delia – Comisia metodică „Matematică și științe”
prof. Lauran Angela – Comisia metodică a învățătorilor
prof. Ţicală Delia – Comisia metodică „Arte și sport”
prof. Vava Marcela – Comisia metodică „Om și societate”
prof. Leşe Smaranda – Comisia metodică „Tehnologii”
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IV. Curriculum
Obiective:
 Aplicarea Curriculum-ului național în conformitate cu nevoile specifice dezvoltării
personale șicu nevoile pieței forței de muncă ale comunității;
 Stimularea proiectării didactice curriculare și dezvoltarea competențelor acționale;
 Adaptarea Curriculum-ului la Decizia Școlii la nevoile de formare ale elevilor în
concordanță cudocumentele proiective ale școlii;
 Monitorizarea progresului școlar din perspectiva rezultatelor obținute la olimpiade
naționale șiconcursurile școlare;
 Dezvoltarea culturii organizaționale și a microclimatului educațional pozitiv;
 Utilizarea tehnologiei informatice în procesul instructiv-educativ;
Curriculum-ul național,ca ansamblu coerent al planurilor-cadru de învățământ și al
programelorșcolare din învățământul preuniversitar cuprinde totalitatea disciplinelor, domeniilor de
studiu,respectiv modulele de pregătire obligatorii și opționale, precum și numărul minim și maxim de
oreaferent acestora.
Implementarea Curriculum-ului național la nivelul Colegiului Tehnic de Transporturi Auto,
Baia Sprie s-a realizat pe cele trei componente:
 Trunchi comun–disciplinele de studiu obligatorii,conform filierei tehnologice, cu
specializarea Tehnician Transporturi, a profilului uman cu specializarea științesociale și a
învăţământului profesional, domeniul Mecanic, calificarea Mecanic Auto;
 Curriculum diferențiat –discipline specifice profilului și specializării;
 Curriculum la Decizia Şcolii–discipline opționale ofertate la nivel național, regional și
local;
Consiliul de Administrație al unității, în urma consultării elevilor, Consiliului Profesoral,
părinților și pe baza resurselor disponibile a aprobat C.D.S.;
În contextul reformei, curriculum–ul la decizia școlii creează premisele unei oferteeducaționale
personalizate și a unui învățământ diferențiat în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor și
nevoile de formare ale acestora.
Curriculum la Decizia Şcolii
An şcolar 2018 – 2019
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Clasa

Denumirea
CDȘ-ului

România, ţara
mea!
Prietenul meu
V a A,B
calculatorul
România, ţara
VaB
mea!
VaA

VaC
VI a A

În lumea teatrului

Disciplina
Geografie

Numele si
Nr.
prenumele cadrului
Obesrvaţii
ore
didactic
Opţional
Vava Marcela
1
integrat

TIC

Laszlo Erika

1

Istorie

Făt Mihaela

1

Limba maghiară

Bokos Eniko

1

Limba română

Smiedt Mihaela

1
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Opţional
integrat
Opţional
integrat
Opţional
integrat

Nr.
crt.

Clasa

6

VI a A

Denumirea
CDȘ-ului

11
12

Prietenul meu
calculatorul
VII a A Prietenul meu
calculatorul
VII a B Prietenul meu
calculatorul
VIII a A Sinteze
matematice
VIII aB Sinteze
matematice
IX a A
X a A Educaţie vizuală

13
14

XII a A
XII a A

15

XII a A

7
8
9
10

aprofundare
Istoria Marii
Britanii
Istoria
comunismului

Disciplina
TIC

Numele si
Nr.
prenumele cadrului
Obesrvaţii
ore
didactic
Laszlo Erika
1

TIC

Laszlo Erika

1

TIC

Laszlo Erika

1

Matematică

Balogh Eniko

1

Matematică

Balogh Eniko

1

Limba engleză
Arte

1
1

Limba română
Limba engleză

Bodea Andra
Mociran Dana/Kato
Andrei
Smiedt Mihaela
Petric Hanni

Istorie

Făt Mihaela

1

1
1

Concluzii:
 La nivel primar, gimnazial şi liceal s-au desfăşurat un număr de 15CDŞ – uri cu 15 ore;
 Oferta educațională a fost diversificată, orele de Curriculum la Decizia Școlii fiind
adaptateprofilului și specializării, asigurând o dezvoltare armonioasă a personalității elevilor;
 Orele de C.D.Ş. au răspuns cerințelor și preocupărilor elevilor și beneficiarilor indirecți;
 C.D.Ş.-ul a asigurat formarea și dezvoltarea competențelor pentru pregătirea examenelor
deEvaluare Naţionalăşi Bacalaureat;
 Orele de C.D.Ş. au asigurat o mai mare capacitate de exprimare a imaginației și
creativitățiiprofesorilor și elevilor;

V. Resurse umane
Pornind de la premisa că performanța unei organizații depinde în mod direct deperformanța
resurselor umane pe care ea le integrează, echipa managerială a liceului a fost chematăsă își asume
responsabilități specifice în raport cu aceste resurse. În acest context, pentru arăspunde în mod adecvat
obiectivelor organizației, managementul resurselor umane şi-a centratatenția asupra:
 utilizării optime a potențialului uman existent prin ridicarea profesionalismului la rang
deprincipiu și respectarea dreptului la informare al fiecărui angajat;
 investiției în dezvoltarea resurselor umane și motivarea acestora, pentru reducerea
rezistentei laschimbare și sensibilizarea angajaților în raport cu strategia de dezvoltare a
organizației;
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A. Personal didactic de conducere
Nume şi prenume director:
HITTER ANNAMARIA, profesor învăţământ primar, grad didactic I, vechime în învăţământ –
22 ani;
Nume şi prenume director adjunct:
SCHLESINGER FLAVIA DIANA, profesor inginer, grad didactic I, vechime în învăţământ –
16 ani;
Nume şi prenume coordonator de proiecte şi programe educative:
SMIEDT MIHAELA ELENA, profesor, grad didactic I, grad didactic I, vechime în învăţământ
– 16 ani;
B. Personal didactic angajat
Nr. Personal didactic angajat
crt.
1 Cadre didactice titulare
2 Cadre didactice suplinitoare
Total

Total

Înv. primar

Liceal

39
4
43

8
2
10

31
2
33

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat
Nr.
crt.
1

Doctorat

Gradul didactic I

Gradul didactic II

Definitivat

-

30

11

2

Cadre didactice înscrise la examene de grad:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Nume şi prenume cadru
didactic
Olaru Hanni
Moje Ina Maria
Şindreştean Adina Ana
Lodină Nicoleta Luminiţa
Bokos Eniko
Făt Mihaela

Specialitatea

Gradul didactic

Limba engleză
Limba şi literatura română
Limba franceză
Profesor înv. primar
Limba maghiară
Istorie

I
I
I
II
I
I

Statutul personalului didactic angajat
Nr.
crt.
1

Titulari
36

Detaşaţi în
unitate
3

Suplinitori calificaţi

Pensionari

Plata cu ora

3

1

-

C. Personal didactic auxiliar
Nr.
Funcţia
crt.
1 Secretar
2 Administrator financiar
3 Administrator de patrimoniu

Număr persoane

Calificare (Da/Nu)

2
2
1

da
da
da
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Nr.
crt.
4
5
6
7

Funcţia

Număr persoane

Calificare (Da/Nu)

1
1
8

da
da
-

Bibliotecar
Laborant
Inginer de sistem
Tehnician
Total

D. Personal nedidacitic
Nr.
Funcţia
crt.
1
Muncitor
2
Îngrijitor
3
Casier
4
Sofer
Total

Număr posturi

Număr persoane

4
6
1
1
12

4
6
1
1
12

E. Elevii
Informaţii privind efectivele de elevi la începutul anului şcolar 2018-2019
Nivel de
învăţământ

Clasa

CP A
CP B m
Cls. a I a
Cls. a I a m
PRIMAR
Cls. a II a
Cls. a II a m
Cls. a III a
Cls. a IV a
Cls. a IV a m
TOTAL
Cls. a V a
Cls. a V a m
GIMNAZIAL Cls. a VI a
Cls. a VII a
Cls. a VII a m
Cls. a VIII a
Cls. a VIII a m
TOTAL
Cls. a IX a
LICEAL
(ciclul inferior) Cls. a X a
TOTAL
Cls. a XI a
LICEAL
(ciclul superior) Cls. a XII a
TOTAL
PROFESIONAL Cls. a IX a

Număr
de
clase
2
0,5
1
0,5
1
1
1
2
1
10
2
0,5
1
1
1
2
1
8,5
1
1
2
1
2
3
1

Număr de elevi
Fete

Băieţi

Total

10
0
11
2
15
2
11
23
3
77
12
0
10
11
8
9
3
53
13
6
19
8
10
18
-

16
1
18
5
8
6
17
20
6
97
20
2
17
15
5
15
5
79
8
3
11
15
27
42
26

26
1
29
7
23
8
28
43
9
174
32
2
27
26
13
24
8
132
21
9
30
23
37
60
26
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Limba
de
predare
română
maghiară
română
maghiară
română
maghiară
română
română
maghiară

Forma
de înv.
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi

română
maghiară
română
română
maghiară
română
maghiară

zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi

română
română

zi
zi

română
română

zi
zi

română

zi

Nivel de
învăţământ

Clasa
Cls. a X a
Cls. a XI a

TOTAL
TOTAL GENERAL

Număr
de
clase
1
1
3
26,5

Număr de elevi
Fete

Băieţi

Total

167

13
13
52
281

13
13
52
448

Limba
de
predare
română
română

Forma
de înv.
zi
zi

Împărţirea efectivelor pe nivele de învăţământ

Primar
Gimnazial
Liceal
Profesional

VI. Resurse materiale
Informaţii privind spaţiile şcolare
Nr.
crt.
1
2
3
4

Tipul de spaţiu
Săli de clasă/grupă
Cabinete
Laboratoare
Sală/teren de educaţie fizică şi sport

Număr spaţii

Suprafaţa (mp)

31
4
5
3/2

1498,84
220,57
289,75
311,08/992

Număr spaţii

Suprafaţa (mp)

2/1
1
17
13
33

64,10/104,44
603
293,2
323,75
785,49

Informaţii privind spaţiile auxiliare
Nr.
Tipul de spaţiu
crt.
1 Bibliotecă/CDI
2 Internat
3 Spaţii sanitare
4 Spaţii depozitare materiale didactice
TOTAL

Informaţii privind spaţiile administrative
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Nr.
Tipul de spaţiu
crt.
1 Secretariat
2 Spaţiu destinat echipei manageriale
3 Contabilitate
4 Birou administraţie
TOTAL

Număr spaţii

Suprafaţa (mp)

3
3
2
1
9

81,21
63,86
63,62
20,21
228,9

Situaţia bazei materiale – Infrastructura
În anul şcolar 2018-2019 activitatea administrativă s-a desfăşurat în baza planului de activităţi
elaborat la începutul anului şcolar realizând:
 administrarea şi păstrarea bunurilor mobile şi imobile şi a inventarului instituţiei;
 planificarea, organizarea şi distribuirea materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării
activităţii personalului administrativ din cadrul instituţiei;
 aprovizionarea cu rechizite, papetarie şi alte materiale necesare pentru întreţinere în cadrul
instituţiei;
 recepţia materialelor, verificarea cantitativă şi calitativă a acestora, depozitarea în bune
condiţii pentru a se evita degradarea cu respectarea normelelor de protecţia muncii şi PSI;
 recepţiile bonurilor de consum pentru toate materialele cumpărate şi predarea acestora la
biroul contabilitate, pentru efectuarea plăţilor;
 procesarea înregistrărilor din magazie;
 instruirea pe linie de protecţia muncii, de prevenireşi stingerea incendiilor a personalului
nedidactic;
 respectarea normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare
având grijă ca şi angajaţii societăţii să o facă;
 supravegherea ordinii şi curăţeniei din instituţie, din grupurile sanitare, etc.;
 monitorizarea nivelurilor de stocuri din cadrul instituţiei;
 asigurarea integrităţii tuturor materialelor, a utilajelor de mică mecanizare şi a sculelor de
mână din dotarea instituţiei;
 realizarea fişelor de inventar personal, pentru a le ţine la zi cu toate modificările apărute;
 distribuirea echipamentului de protecţia muncii şi evidenţa acestuia;
 remedierea defecţiunilor ce pot conduce la accidente de muncă;
 elaborarea, împreună cu conducerea instituţiei, fişa postului pentru personalul din
subordine;
 arhivarea documentelor specifice compartimentului administrativ: asigurarea păstrării în
arhiva instituţiei timp de 10 (zece) ani a tuturor documentelor justificative ce stau la baza
înregistrărilor în contabilitate;
 asigurarea respectării normelor emise de Ministerul Finanţelor cu privire la întocmirea şi
utilizarea documentelor justificative pentru toate operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea
lor în contabilitate în perioada la care se referă;
 înregistrarea şi mişcarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, precum şi de casarea
acestora cu toate acţiunile conexe (dezmembrare, valorificare, etc.);
 respectarea Regulamentul de Ordine Interioarăşi Regulamentul de Funcţionare al instituţiei,
aducându-l şi la cunostinţa personalului din subordine;
 întocmirea corectă a sarcinilor conform fişei postului;
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 păstrarea confidenţialităţii datelor;
 elaborareaşi supunerea spre aprobare a comenziilor de cumpărare, urmărirea comenzii de
cumpărare prin contact direct cu furnizorul până la închiderea acesteia şi recepţia
produsului;
 actualizarea atribuţiilor ce s-au făcut în funcţie de modificările organizatorice legislative
care au apărut;
 inventarierea valorilor materiale la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege împreună cu
comisia de inventariere;
 menţinerea la zi a evidenţei întregului patrimoniu instituţional;
 achiziţionarea de resurse noi şi de materiale necesare desfăşurării activităţii specifice
institutiei;
 menţinerea contactului cu furnizorii de resurse şi utilităţi;
 întocmirea la zi a documentele de intrare-ieşire a valorilor materiale pe fişe analitice obiecte de inventar şi mijloace fixe, precum şi evidenţa computerizată a valorilor materiale
(N.I.R.-uri, bonuri de consum, bonuri de transfer şi bonuri de mişcare a mijloacelor fixe);
 întocmirea, împreuna cu Compartimentul de achiziţii publice, planul de achiziţii;
 întocmirea fişei privind evidenţa formularelor cu regim special;
 întocmireadocumentaţiei pentru obţinerea de resurse financiare de la Consiliul Local pentru
obţinerea autorizaţiei PSI.(corp B şi atelier service);
 întocmirea dosarul de pază al unităţii şcolare;
 supravegherea reparaţiile efectuate asupra clădirii;
 verificarea zilnică a stării centralelor termice înainte de funcţionare, respectând normele de
securitate, de protecţia muncii şi PSI;
 efectuarea de lucrări de întreţinere în perioada de iarnă: aprovizionarea cu materiale
antiderapante, îndepărtarea zăpezii de pe căile de acces;
 efectuarea de lucrări de reparaţii şi igienizare a tuturor localurilor unităţii scolare;
 reparaţii de mobilier şcolar;
 reabilitatea corpului de clădire B în internat şcolar;
 reparaţii de instalaţii sanitare şi electrice;
 comandarea manualelor școlare,cataloagelor şi carnetele de elev;
 inventariereamanualelor şcolare;

VII. Participarea la educaţie (facilităţi acordate elevilor)
Programe sociale (2018 – 2019)
a. Manuale şcolare
Conform Ordinului MECTS, privind completarea stocurilor de manuale şcolare pentru
învăţământul obligatoriu pentru anul şcolar 2018-2019, privind achiziţionarea manualelor şcolare
retipărite în următorul procent: clasa a I-a 100%, II-VII 33%, VIII 66%, IX-X 10%.
Manualele şcolare au fost înregistrate în contabilitate pe ultimii patru ani şi anume:
 manuale cls.V – VIII şi IX – X: 1037 buc. în valoare de 8442,94lei;
 manuale cls. I – IV: 875 buc. în valoare de 5308,64 lei;
 manuale cls.IV – X: 574 buc. în valoare de 2581,06 lei;
 manuale cls.I – III: 664 buc. în valoare de 3681,44 lei;
 manuale cls.III – X: 428 buc. în valoare de 1942,12 lei;
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 manuale cls I– X 2013: 1513 buc. în valoare de 7040,07 lei;
 manuale cls.IV: 120 buc. în valoare de 578,7 lei;
 manuale cls. XI – XII: 1106 buc. în valoare de 7914,58 lei;
Total valoare manuale: 37.489,55 lei – 6317 buc.
b. Rechizite şcolare – 37 pachete din care:
 Clasa0 – 2 pachete;
 Clasa I– 2 pachete;
 Clasa II – IV – 17 pachete;
 Clasa V –VII – 13 pachete;
 Clasa VIII – 3 pachete.
c. Programul „Lapte, corn şi măr”
 - (0– IV = - elevi, V– VIII = -elevi) sept.,oct.2018;
 - (0– IV = - elevi, V– VIII = - elevi)nov.2018;
 306(0– IV = 174 elevi, V– VIII = 132elevi) martie – iunie2019;
au beneficiat de Programele Guvernamentale“Lapte, corn”şi încurajarea consumului de fructe.
d. Programul “Bani de liceu” şi alte burse
 “Bani de liceu”: 10 elevi;
 Burse sociale: 39 elevi =10.140 lei;
 Burse medicale: 8 elevi = 2.912 lei,
 Burse de merit: 29 elevi = 22.720 lei;
 Burse pentru performanţe sportive: 12 elevi = 9.030 lei;

VIII. Situaţia financiară
a. Buget local
 BUNURI ŞI SERVICII
 finanţare == 235.000 lei
 plăţi = 235.000 lei
2. BURSE ELEVI CES
 finanţare = 23.046 lei
 plăţi = 23.046 lei
3. BURSE LOCALE ELEVI
 finanţare = 44.802 lei
 plăţi = 44.802 lei
 TOTAL BUGET LOCAL
 finanţare = 302.848 lei
 plăţi = 302.848 lei

b. Buget de stat
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IX.

CHELTUIELI DE PERSONAL
 finanţare = 3.800.413 lei
 plăţi = 3.800.413lei
BUNURI ŞI SERVICII
 finanţare = 2.482 lei
 plăţii = 2.482lei
TRANSPORT ELEVI
 finanţare = 13.715 lei
 plăţi = 13.715 lei
BANI DE LICEU ŞI BURSE PROFESIONALE
 finanţare = 97.146 lei
 plăţi = 97.146 lei
TOTAL BUGET DE STAT
 finanţare = 3.913.756 lei
 plăţi = 3.913.756 lei

Management şcolar şi de evaluare instituţională

De la începutul anului şcolar 2018-2019, 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 prin dezvoltarea de proiecte comune;
 proiectarea şi 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;
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asigurarea transparenţei in ceea ce priveşte activitatea Colegiului Tehnic de
Transporturi Auto şi conturarea unei imagini pozitive a instituţiei în cadrul comunităţii
locale;
 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;
 evaluarea activităţii cadrelor didactice de către director/director adjunct prin asistenţe la
ore;
 activitatea comisiilor pentru burse, combaterea violenţei, 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.N. 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;
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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;

Activitatea comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2018 – 2019:
 gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile, întocmeşte planul de îmbunătăţire,
raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu
ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se
întâlnesc lunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea
lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi
implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes.
Principalele direcţii de acţiune:
a. În anul şcolar 2018-2019 echipa managerială a liceului a asigurat permanenţa şi coerenţa
autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi
prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare;
b. Conform Raportului RAEI 2018 – 2019, au fost supuse procesului deautoevaluare toate
aspectele referitoare la organizaţie.Echipa managerială, şefii de catedre, consilierul educativ şi
psihopedagog au realizat rapoarte deautoevaluare periodică, bazându-se pe feedback-ul
permanent inserând toţi factorii implicaţi înacest proces şi ţinând cont de opiniile personalului
şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit unproces interactiv, conştient şi responsabil.
c. S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale,respectându-se
cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele maimulte proceduri
sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare laînvăţământul
preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare, sunt îmbunătăţitepentru a fi în
acord cu toate cerinţele sistemelor şi proceselor.
d. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PAS şi-a stabilit
modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice,elaborate
anual şi monitorizate trimestrial.
e. Documentele proiective ale comisiei, Planul operaţional, Regulamentul de funcţionare a
comisiei, Planul managerial, au fost revizuite şi actualizate în conformitate cu metodologiile în
vigoare.
Alte acţiuni punctuale întreprinse de CEAC:
 Personalizarea fişelor postului în cadrul CEAC, în funcţie de specificul activităţilorderulate în
cadrul comisiei;
 Elaborarea de instrumente de autoevaluare în vederea unei aprecieri riguroase a graduluide
îndeplinire a descriptorilor din Standardele de calitate– prin analiza chestionarelor aplicate
personalului didactic din şcoală.
 Popularizarea procedurilor noi în cadrul consiliului profesoral, şedinţelor de catedră, şedinţelor
de lucru comisii. Procedurile dificil de aplicat au fost îmbunătăţite, fiind avizate şiaprobate de
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X.

Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie. În funcţie de situaţie, se aplică procedurile
existente şi se verifică justeţea plângerilor şi contestaţiilor.
Stabilirea unui plan de acţiune privind evaluarea curentă şi sumativă, având în vederecriterii
standardizate elaborate în conformitate cu programele şcolare în vigoare, care să permită
oevaluare după aceiaşi itemi obiectivi, indiferent de clasă;
Aplicarea şi valorificarea unui chestionar de identificare a nevoilor educaţionale şi aşteptărilor
elevilor cât şi a părinţilor şi analiza rezultatelor chestionarelor;
Realizarea unor machete cu documentaţia minimă a portofoliilor şi dosarelor catedrelor, ariilor
curriculare şi comisiilor de lucru; verificarea portofoliilor şi elaborarea unor propuneri de
îmbunătăţire a procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora;

Formarea continuă a cadrelor didactice

Formarea personalului didactic reprezintă un proces continuu şi cumulativ de dobândire şi
dezvoltare a competenţelor personalului didactic, care se întemeiază pe conceptul educaţiei
permanente şi cuprinde două componente fundamentale: formarea iniţială şi formarea continuă.
Formarea iniţială asigură dobândirea competentelor şi a certificărilor oficiale necesare
accesuluila exercitarea calificată a profesiei didactice.
Acest nivel cuprinde:
 formarea de specialitate, asigurată şi certificată prin promovarea programelor de studii
universitare, sau, după caz, a studiilor de specialitate de nivel liceal oferite de instituţii
deînvăţământ autorizate sau acreditate, potrivit legii;
 formarea psihopedagogică şi didactică, de specialitate, teoretică şi practică, asigurată
şicertificată prin promovarea programelor de studii psihopedagogice oferite de
departamentele pentru pregătirea personalului didactic, respectiv de facultăţile care au
în structura lor specializarea Pedagogia învăţământului, din instituţiile de învăţământ
superior, sau, după caz, a programelor depregătire psihopedagogică, didactică şi de
specialitate organizate în instituţii de învăţământ de nivelliceal sau postliceal, abilitate
să organizeze aceste programe, potrivit legii.
Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic,
inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al
curriculum-ului educaţional, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor
personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educatie. Formarea continuă se
realizează, în principal, prin:
 programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi
didactice sau în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării învăţământului;
 cursurile de pregătire şi examenele pentru acordarea definitivării în învătământ şi a
gradelordidactice II si I;
 programe de conversie profesională.
Comisia de dezvoltare profesionalăşi formare continuă a stabilit la începutul anului şcolar
2018-2019 componenţa şi responsabilităţile membrilor comisiei, atribuţiile anuale ale comisiei,
obiectivele comisiei şi a elaborat planul managerial al comisiei, planul de activităţi.
Principalele atribuţii ale Comisiei de dezvoltare profesională sunt:
 popularizarea ofertelor de formare în domeniul învăţământului, prezentate de CNFP,
cele elaborate de CCD, universităţi, ONG-uri acreditate de MECTS;
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monitorizarea preocupării fiecărui cadru didactic pentru perfecţionarea de specialitate,
metodică a specialităţii şi pentru formare continuă, punând accent pe respectarea Legii
Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu referire la obligaţia de a dobândi 90 de credite
transferabile;
organizarea unor cursuri de formare, dezbateri,a unor activităţi didactice demonstrative,
a unor ateliere de lucru cu participarea unor specialişti din domenii de interes pentru
cadrele didactice;
popularizarea unor sesiuni de comunicări organizate de către universităţi pentru
participarea şi prezentarea experienţei didactice din învăţământul preuniversitar;

Cursuri de formare anul şcolar 2018-2019
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Hitter Annamaria
Smiedt Mihaela
Sztrelenczuk Iolanda

4.

Bartha Delia

Nume şi prenume

5.
6.
7.

Vava Marcela
Laszlo Erika
Lese Smaranda

8.

Breban Ioan

9.

Lauran Cristian

10.
11.

Moş Dorel
Paşca Nicolae

Grade didactice
Nr.
Numele şi prenumele
crt.

Denumire curs

Credite

Management pentru prezentul și viitorul școlii
Management pentru prezentul și viitorul școlii
Protecţia datelor cu caracter personal
Management pentru prezentul și viitorul școlii
Competenţe cheie prin activităţi non formale şi
extracurriculare – Asociaţia Generală a Cadrelor
Didactice din România – „Dăscălimea română”
Jobs-Formarea pentru orientare şi consiliere în
cariera a elevilor
Management pentru prezentul şi viitorul şcolii
,,EDA”
,,Metodica predării TIC pentru clasa a cincea“
Asigurarea eficienţei managementului educaţional în
unităţile de învăţământ
Asigurarea eficienţei managementului educaţional în
unităţile de învăţământ
Asigurarea eficienţei managementului educaţional în
unităţile de învăţământ
,,Instructor legislație auto”
Asigurarea eficienţei managementului educaţional în
unităţile de învăţământ

30
30
25
30
24

12
30
25
30
30
30
3
30

Specialitatea

1.

Udrescu Adina

profesor
documentarist

2.

Mihali Mariana

Limba engleză

Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului
didactic I
Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului
didactic I
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XI. Dimensiuni calitative ale procesului instructiv – educativ
A. Promovabilitatea
Nivel/Clasă
CP
Cls. a I a
Cls. a II a
Cls. a III a
Cls. a IV a
CP – IV
Cls. a V a
Cls. a VI a
Cls. a VII a
Cls. a VIII a
V – VIII
Cls. a IX a
Cls. a X a
IX – X
Cls. a XI a
Cls. a XII a
XI – XII
Cls. a IX a prof.
Cls. a X a prof.
Cls. a XI a prof.
IX – XI prof.
TOTAL

Elevi existenţi la
sfârşitul semestrului
II
27
36
31
28
52
174
34
27
39
32
132
21
9
30
23
37
60
26
12
13
51
447

B. Situaţia corigenţelor
Nivel

Clasa
a VII a
a VIII a

Gimnazial
a VI a
a VII a
a VIII a
a XI a
a XII a
Liceal
a IX a
a XI a
a XII a

Disciplina

Elevi
promovaţi

Procent de
promovabilitate (%)

27
36
31
28
52
174
34
26
38
32
130
21
9
30
23
37
60
25
10
12
47
441

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96,29%
97,43%
100%
98,48%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96,15%
83,33%
92,30%
92,15%
98,65%

Număr
Profesor
corigenţe
3
Smiedt Mihaela

Limba şi
literatura română
Limba şi
9
literatura română
Matematică
3
Matematică
2
Matematică
12
Limba şi
2
literatura română
Limba şi
11
literatura română
Matematică
2
Matematică
9
Matematică
4
TOTAL GENERAL

21

Smiedt Mihaela
Balogh Eniko
Kaszoni Claudia
Pop Aurel
Smiedt Mihaela
Smiedt Mihaela
Balogh Eniko
Kaszoni Claudia
Pop Aurel

Total
elevi
12

17

13

15
57

C. Şcolarizarea şi frecvenţa elevilor
Situaţia absenţelor
Nr.
Clasa
elevi
CP A
27
Cls. a I a
35
Cls. a II a
36
Cls. a III a
21
Cls. a IV a
52
TOTAL CP – IV
171
Cls. a V a
34
Cls. a VI a
27
Cls. a VII a
38
Cls. a VIII a
32
TOTAL V – VIII
131
Cls. a IX a
46
Cls. a X a
21
Cls. a XI a
36
Cls. a XII a
37
TOTAL IX – XII
140
TOTAL GENERAL
442

Total
56
0
0
0
0
56
639
848
1.577
1.137
4.201
4.537
1.841
3.256
2.718
12.352
16.553

Absenţe
Motivate
56
0
0
0
0
56
579
542
944
598
2.663
3.133
539
1.788
2020
7.480
10.143

Nemotivate
0
0
0
0
0
0
60
306
633
539
1.538
1.404
1.302
1.468
698
4.872
6.410

A. Rezultatele elevilor la examenele naţionale


Evaluarea Naţională 2019

Candidaţi
Disciplina
Limba română
Matematică
Limba maternă

Nr. elevi înscrişi
20
20
8

Nr. elevi prezenţi
18
18
6

Nr. elevi absenţi
2
2
2

Rezultatele candidaţiilor
Disciplina

Note < 5

Limba română
Matematică
Limba maternă

0
4
0

Note între
5,00 şi
5,99
3
3
0

Note între
6,00 şi
6,99
4
4
0

22

Note între
7,00 şi
7,99
1
5
2

Note
între 8,00
şi 8,99
4
2
1

Note
între 9,00
şi 9,99
6
0
2

Note de
10
0
0
1

6

Note < 5

5

5 < note < 5.99

4

6 < note < 6.99

3

7 < note < 7.99

2

8 < note < 8.99

1

9 < note < 9.99

0
Limba română

Matematică

note de 10

Limba
maternă

Fig. 5Rezultatele la Evaluarea Naţională 2019


Bacalaureat 2019
Proba A – evaluarea compeţentelor la limba română

TOTAL CANDIDAŢI
prezenţi
înscrişi
Nr.
%
22
22
100

NIVEL MEDIU
Nr.
%
0
0

TOTAL UTILIZATORI
AVANSAŢI
EXPERIMENTAŢI
Nr.
%
Nr.
%
10
45,45
12
54,55

Proba D – evaluarea compeţentelor digitale
TOTAL
CANDIDAŢI
prezenţi

înscrişi

Nr.
22

22

%
100

TOTAL UTILIZATORI
FĂRĂ
CALIFICATIV
Nr.
%
2
9,09

ÎNCEPĂTOR
Nr.
1

12
10
8

Mediu

6

Avansaţi

4

%
4,55

Nr.
%
16 72,72

AVANSAT
Nr.
3

%
13,64

EXPERIMENTAT
Nr.
%
0
0

20

Fără
calificativ

15

Începător

10

Mediu

5

Experimentaţi

2

MEDIU

Avansat

0

0

Competenţe
digitale

Competenţe la
limba română

Fig. 6 Rezultatele la Competenţe Bacalaureat 2019
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Experimentat

Proba C – evaluarea compeţentelor într-o limbă modernă
Limba engleză
TOTAL
CANDIDAŢI
prezenţi
înscrişi
Nr.
%
18
18 100

TOTAL
CANDIDAŢI
prezenţi
înscrişi
Nr.
%
18
18 100
TOTAL
CANDIDAŢI
prezenţi
înscrişi
Nr.
%
18
18 100
TOTAL
CANDIDAŢI
prezenţi
înscrişi
Nr.
%
18
18 100
TOTAL
CANDIDAŢI
prezenţi
înscrişi
Nr.
%
18
18 100

Listening – Proba de înţelegere a unui text audiat
Fără calificativ
Nr.
%
0
0

%
11,11

A2
Nr.
%
3 16,67

B1
Nr.
12

B2

%
66,67

Nr.
1

%
5,55

Writing – Înţelegerea textului citit
Fără calificativ
Nr.
%
0
0

A1
Nr.
2

%
11,11

A2
Nr.
%
5 27,78

B1
Nr.
4

B2
%
22,22

Nr.
7

%
38,89

Writing – Producerea de mesaje scrise
Fără calificativ
Nr.
%
8
0

A1
Nr.
1

A2
%
5,55

Nr.
4

B1

%
22,22

Nr.
2

B2
%
11,11

Nr.
3

%
16,67

Speaking – Producerea de mesaje orale
Fără calificativ
Nr.
%
0
0

A1
Nr.
5

A2

%
27,78

Nr.
1

B1

%
5,55

Nr.
4

B2
%
22,22

Nr.
8

%
44,45

Speaking – Interaţiune orală (Participarea la conversaţie)
Fără calificativ
Nr.
%
2
11,11

Limba franceză
TOTAL
CANDIDAŢI
prezenţi
Fără calificativ
înscrişi
Nr.
%
Nr.
%
4
4
100
0
0
TOTAL
CANDIDAŢI
înscrişi
prezenţi

A1
Nr.
2

A1
Nr.
3

%
16,67

A2
Nr.
%
2 11,11

B1
Nr.
3

B2

%
16,67

Nr.
8

%
44,45

Proba de înţelegere a unui text audiat
A1
Nr.
2

A2
%
50

Nr.
2

B1
%
50

Nr.
0

B2
%
0

Nr.
0

%
0

Înţelegerea textului citit
Fără calificativ

A1

A2
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B1

B2

Nr.
4

4

%
100

TOTAL
CANDIDAŢI
prezenţi
înscrişi
Nr.
%
7
7
100
TOTAL
CANDIDAŢI
prezenţi
înscrişi
Nr.
%
4
4
100
TOTAL
CANDIDAŢI
prezenţi
înscrişi
Nr.
%
4
4
100

Nr.
4

%
0

Nr.
2

%
50

Nr.
2

%
50

Nr.
0

%
0

Nr.
0

%
0

Producerea de mesaje scrise
Fără calificativ
Nr.
%
4
100

A1
Nr.
0

A2
%
0

Nr.
0

B1
%
0

Nr.
0

B2
%
0

Nr.
0

%
0

Nr.
0

%
0

Producerea de mesaje orale
Fără calificativ
Nr.
%
0
0

A1
Nr.
3

A2
%
75

Nr.
1

B1
%
25

Nr.
0

B2
%
0

Interaţiune orală (Participarea la conversaţie)
Fără calificativ
Nr.
%
0
0

A1
Nr.
4

A2
%
100

Nr.
0

B1
%
0

Nr.
0

B2
%
0

Nr.
0

Rezultatele probelor scrise
Sesiunea 1 – iunie/iulie 2019
Proba
E a)
E c)
E c)
E d)
E d)
E d)
E d)

Disciplina
Limba şi
literatura română
Istorie
Matematică
Geografie
Psihologie
Logică
Biologie

Înscrişi Prezenţi

Reuşiti (note
peste 5)

Procent
(%)

Respinşi
(note sub 5)

Procent
(%)

26

26

21

80,76

5

19,24

16
10
13
2
1
9

16
9
13
2
1
9

11
3
12
2
1
4

68,75
33,33
92,30
100
100
44,45

5
6
1
0
0
5

31,25
66,67
7,70
0
0
55,55

25

%
0

30

Limba şi literatura română

25

Istorie

20

Matematică

15

psihologie

10

Geografie

5

Logică

0

Biologie
Prezenţi

Reuşiţi cu
note peste 5

Respinşi

Fig. 7 Rezultatele pe disciline de examen la Bacalaureat, iunie-iulie 2019
Sesiunea 2 – august 2019
Proba
E a)
E c)
E c)
E d)
E d)
E d)

Disciplina
Limba şi
literatura română
Istorie
Matematică
Geografie
Psihologie
Biologie

Înscrişi Prezenţi

Reuşiti (note
peste 5)

Procent
(%)

Respinşi
(note sub 5)

Procent
(%)

5

4

4

100

0

0

4
6
4
0
6

4
4
4
0
4

3
1
3
0
1

75
25
75
0
25

1
3
1
0
3

25
75
25
0
75

Situaţii statistice ale rezultatelor finale la examenul de bacalaureat 2019
Promovaţi
Respinşi
Sesiunea Înscrişi Prezenţi Neprez.
Nr.
%
Nr.
%
26
25
1
9
36
16
64
1
15
13
2
4
30,76
9
69,24
2
41
38
3
13
34,22
25
65,78
TOTAL
20
15

Promovaţi

10

Respinşi

5
0
Sesiunea 1 Sesiunea 2

Fig. 8 Rezultatele la Bacalaureat 2019
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Situaţie comparativă privind promovabilitatea la Bacalaureat în ultimii 3 ani
Sesiunea iunie – iulie
Procent de
An şcolar
Înscrişi Prezenţi Promovaţi
promovabilitate
35
33
17
51,52 %
2016 - 2017
25
20
11
55%
2017 - 2018
41
38
13
34,22%
2018 - 2019
promovabilitatea în ultimii 3 ani
60
40
20
0

promovabilitate

XII. Proiectarea, organizarea și monitorizarea activităților didactice
În urma inspecţiilor de specialitate și asistenţelor realizate la ore, echipa managerială a
constatat:
1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE:
 Documentele de planificare/proiectare a activităţii didactice sunt corect întocmite,
respectăplanul cadru, programele şi structura anului şcolar;
 Proiectarea lecţiilor asistate a fost eficientă; profesorii au prezentat proiecte/schiţe de
lecţiifuncţionale, în care au propus strategii adecvate conţinuturilor şi nivelului claselor,
materialeauxiliare şi instrumente de măsurare a rezultatelor.
2. ORGANIZAREA ȘI MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR:
 Fundamentarea științifică:
 utilizarea adecvată a conceptelor;
 capacitatea de prelucrare, de sistematizare și sinteza a informației;
 coerența și consistența demersului didactic;
 Strategia didactică și competențele metodice:
 adecvarea metodelor la obiective/competente,la conținutul științific și particularitățile
elevilor;
 susținerea motivației învățării prin conectarea la real;
 majoritatea profesorilor au alternat metodele tradiționale de predare - învățare cu cele
interactive,stimulative și motivante pentru învățare.
 formele de organizare a activităţii (frontal, individual şi de grup);
 s-a utilizat o paletă largă de metode care şi-au dovedit eficienţa: învăţarea prin
descoperire,problematizarea, dezbaterea, metoda pălăriilor gânditoare, jocul didactic
ciorchinele, prezentareappt care au permis o bună sistematizare a noţiunilor, prin
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intermediul cărora s-a realizat o implicarea întregului colectiv în activitatea de predare –
învăţare - evaluare şi s-au valorificat inteligenţele multiple ale elevilor;
 ponderea medie a strategiilor şi activităţilor didactice centrate pe elev;
 Mijloacele didactice:
 adecvarea acestora la obiective și strategii didactice;
 folosirea parţială de către cadrele didactice a mijloacelor de care dispune liceul:
videoproiectoare,hărți, atlase, dicţionare etc.
 toţi colegii folosesc copiatoarele pentru a pregăti fişe de lucru, teste de evaluare,
chestionare etc.
 deşi liceul dispune de un laborator AEL cu lecţii interactive la majoritatea disciplinelor
profesorii nu desfăşoară, cu mici excepţii, lecţii în AEL.
 Monitorizarea progresului și competentele de evaluare:
 Se formează deprinderi intelectuale și participative dovedite de elevi;
 Există coerenţa în proiectarea evaluării;
 Metodele și instrumentele de evaluare utilizate sunt adaptate la competenţe și la
particularitățile elevilor;
 Evaluarea inițială/predictivă,evaluarea formativă și evaluarea sumativă au evidențiat
progresul școlar înregistrat de elevi și au asigurat cele trei funcții ale evaluării:
diagnoza, ameliorarea și prognoza.
 Majoritatea colegilor au evidențiat: supraîncărcarea informațională în detrimentul
valorificării activităţilor centrate pe elev; tratarea superficială a unor teme esențiale;
absența unor viziuni interdisciplinare.
 Atlasele, ghidurile, dicționarele, planșele, prezentările power point sunt căi de stimulare
a inițiativei, a lucrului în echipă,a explorării conținuturilor,pe care profesorii din liceul
nostru le-au utilizat cusucces în demersul didactic.
 Recomandări:
 Organizarea de activităţi de predare-învăţare-evaluare care presupun o abordare
diferenţiatăîn procesul didactic, mai ales la clasele a IX-a şi a XII- a;
 Folosirea tuturor resurselor liceului, inclusiv a laboratorul AEL;
 Creşterea ponderii strategiilor şi activităţilor didactice centrate pe elev;
 Folosirea unor metode alternative de evaluare: portofoliul, referatul, investigaţia,
interevaluarea, autoevaluarea, dar care să respecte rigorile didactice ale realizării lor;
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ACTIVITĂȚI ALE COMISIILOR METODICE
A. Comisia metodică a învățătorilor - responsabil comisie, prof. înv. primar Lauran Angela
1. Componenţa catedrei
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Specializarea

Grad
didactic

1. Majdic Ecaterina
Prof. inv. primar I.
2. Stavilă Alina
Prof. inv. primar I.
3. Titu Rodica
Prof. inv. primar I.
4. Duna Jessica
Prof. inv. primar Debut.
5. Avram Delia
Prof. inv. primar I.
6. Lauran Angela
Prof. inv. primar I.
7. Şerban Monica
Prof. inv. primar I.
8. Şovre Victoria
Prof. inv. primar I.
9. Lodină Luminiţa
Prof. inv. primar Def.
10. Gyorgy Gizella
Prof. inv. primar Def.
2. Cursuri de formare în anul şcolar 2018-2019

Titular/
Suplinitor

Vechime

40 ani
21 ani
29 ani
1 an
31 ani
18 ani
38 ani
41 ani
4 ani
19 ani

titular
titular
titular
suplinitor
titular
titular
titular
titular
titular
suplinitor

Alte observaţii
ex. înscriere
grade/înv la
clasa

CP A
CP B
IA
I B/ CP C
II A
II B
III A
IV A
IV B
IV C

2a. Participări la conferinţe, simpozioane în anul şcolar 2018-2019
2b. Publicaţii în anul şcolar 2018-2019
3. Realizarea documentelor de proiectare în anul şcolar 2018-2019
4. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar


Nu exista nici un corigent sau repetent

5. Rezultate la concursurile şcolare
Denumire concurs
Concurs de matematică
Zrinyi Ilona Baia Mare

Concurs de recitat poezii
Kanyadi Sandor Baia
Mare – Varsolt
Concurs de recitat poezii
VVVV- Baia Sprie

Nume şi prenume
elev

Cls.

Kulcsar Kriszta
Bodenlosz Robert
Bokos Hunor
Sarkozi David
Bokos Hunor

II.B

Bokos Hunor
Sarkozi David
Bodenlosz Robert

II.B.

II.B.
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Rezultat
obţinut

Prof.
îndrumător

Faza
concursului

Loc. I.
Loc. III.
Loc. IV.
Loc. IV.
Loc. I.
Loc. II.

Lauran Angela

Judeţeană

Lauran Angela

Judeţeană
Naţională

Loc. I.
Loc. II.
Premiul

Lauran Angela

Judeţeană

Denumire concurs

Concurs regional de
confecţionat mărtişoare Un zâmbet pentru mama

Nume şi prenume
elev
Hupka Viktor
Kulcsar Kriszta
Bokos Hunor
Kulcsar Kriszta
Graban Tibor
Hupka Viktor
Szollosy Moga
Eszter

Cls.

II.B.

I. B.
I.A.

Baban Stefan
Sisestean David
Pop Daria
Tatar Emima
Molnar Brigitta
Mut Amalia
Popp Roxana
Rettegi Orsolya
Concurs regional –
Pasărea fanteziei- Seini
Concurs Judetean –
Fericire prin ochi de copil

Concurs National –
Szamok szarnyan-

Szavak szarnyan-

Sarkozi David
Bodenlosz Robert
Bodenlosz Robert
Kulcsar Kriszta
Sisestean Ioana
Lupu David
Iuga Daria
Popp Roxana
Simion Antonia
Pop Daria
Balazs Erika
Vardai Alpar
Sarkozi David
Graban Tibor
Bokos Hunor
Lendeczki Melinda
Hupka Viktor
Kulcsar Kriszta
Bodenlosz Robert

Rezultat
obţinut

Prof.
îndrumător

Special
Premiul
Special
Premiul. I. Lauran Angela
Premiul II.

Faza
concursului
Naţională

Judeţeană

Premiul II. Duna Jessica
Premiul III
Premiul II
Premiul
Special

Titu Rodica

IV.A Premiul I
Premiul I
Premiul II

Sovre Victoria

Premiul I
Premiul I
IV.B Premiul
Special
II.B. Menţiune

Lodina Luminita

II.B. Premiul I
IV.A Participare
IV.B Participare

Lauran Angela
Judeţeană
Sovre Victoria
Lodina Luminita

I.A
I.B.

II.B.
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Lauran Angela

Judeţeană

Premiul I
Titu Rodica
Participare
Premiul III
Participare
Premiul II. Duna Jessica
Premiul I.
Premiul I Lauran Angela

Judeţeană

Denumire concurs

Concurs de poveşti –Elek
apo- Cluj Napoca

Nume şi prenume
elev
Bokos Hunor
Hupka Viktor
Kucsar Kriszta
Bodenlosz Robert
Bokos Hunor

Cls.

Rezultat
obţinut

Prof.
îndrumător

II. B

Premiul I

Lauran Angela

Faza
concursului

Calificare Lauran Angela
Judeţeană
faza
internaţion
ală Budapesta
8. Alte activităţi/proiecte educative (inclusiv cele în parteneriat cu CDI-ul sau alţi parteneri care nu
se regăsesc la punctele 4-6)

Denumire
Activitate/proiect
Activitate meşteşugărească
în parteneriat cu Muzeul de
Etnografie
Carnaval

II.B.

Profesor
coordonator/participant
Doamnele învăţătoare –
clasele CP-IV

Teatru de păpuşi - Păcală

Lauran Angela; Duna
Jessica ;Gyorgy Gizella
clasele CP-IV

Teatru de păpuşi - Apolodor

Clasele CP-IV.

Serbare de sfârşit de an
şcolar

Toate clasele primare

Să creştem sănătoşi

Clasele primare

Rezultat

Scurtă
descriere
Activitate la
muzeu – Atelier
de creaţie

Serbări
Activităţi
comune
Activităţiîn sala
de clasă
Sănătate din
natură
Concurs desen

Proiect educaţional Judeţean Duna Jessica
– Fericire prin ochi de copil Titu Rodica
Lodina Nicoleta
Sovre Victoria
Lauran Angela
Proiect de parteneriat
Lauran Angela
educaţional - Un zâmbet
Titu Rodica
pentru mama
Duna Jessica
Sovre Victoria
Lodina Luminita

Concurs
mărţişoare
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Parteneri
Muzeul
Judeţean de
Etnografie

Teatru de
păpuşi, Baia
Mare
Teatru Ararat
Baia Mare
Părinţi – elevişcoala
Magazin
naturist Trifolia

Gradiniţa Baia
Sprie

Şc. Nicolae
Iorga Baia Mare

Denumire
Activitate/proiect
Proiect de parteneriat Pasărea fanteziei
Proiect de parteneriat
educaţional - Ora
pământului

Profesor
coordonator/participant
Lauran Angela

Rezultat

Clasele primare

Scurtă
descriere
Creaţii plastice
Activitate în aer
liber

Parteneri
Şc. Alexiu
Berinde Seini
Oraş Baia Sprie

B. Comisia metodică ”Limbă și comunicare” - responsabil comisie metodică, prof. Moje Ina
Componenţa catedrei
Nr.
crt

Nume şi prenume

Specializarea

1.

Moje Ina

2.

Smiedt Mihaela

3.

Vale Simona

Limba și
literatura
română
Limba și
literatura
română
Limba și
literatura
română

4.

Udrescu Adina

5.

Sztrelenczuk
Iolanda
Olaru Hanni

6.

7.

Mihali Mariana

8.

Bodea Andra

9.

Tirean Ancuţa

10. Șindreștean
Adina
11. Bokos Eniko

Limba și
literatura
română
Limba
engleză
Limba
engleza
Limba
engleză
Limba
engleză
Limba
engleză
Limba
franceză
Limba
maghiară

Alte observaţii
ex. înscriere
grade/diriginte

Grad
didactic

Vechime

Titular/
Suplinitor

II

12 ani

Titular

I

16 ani

Titular

Gradul I, diriginte, clasa
a X-a, responsabil
comisie metodică
Diriginte clasa a VI-a

definitivat

10 ani

Detașat

-

II

14 ani

Titular

I

24 de
ani
10 ani

Titular

A susținut gradul I în
anul școlar 2018-2019
ca profesor
documentarist
-

Detasat

Gradul I
A susținut gradul I în
anul școlar 2018-2019,
diriginte, clasa a VIII-a
01.09.2018 – 19.05.2019

II

II

15 ani

Titular

definitivat

11 ani

Suplinitor

II

13 ani

Titular

II

16 ani

Titular

II

16 ani

Titular
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Revenită din CIC, din
data de 20.05.2019
Gradul I, diriginte, clasa
a VII-a
Gradul I, diriginte,
clasele a V-a și a VIII-a

2. Cursuri de formare în anul şcolar 2018-2019







Management pentru Prezentul și Viitorul școlii, curs organizat de CCD Maramureș Sztrelenczuk Iolanda;
Protecţia datelor cu caracter personal, organizat de Expert Diplomatic în perioada 4-5
februarie 2019 - Sztrelenczuk Iolanda;
Management pentru Prezentul și Viitorul școlii, curs organizat de CCD Maramureș - Smiedt
Mihaela;
Inspecţia curentă II, pentru obţinerea gradului didactic I – Bokos Eniko;
Colocviul pentru admiterea la gradul didactic I – Moje Ina, Şindreştean Adina, Olar Hanni;
Susţinerea gradului didactic I - Mihali Mariana.

2a. Participări la conferinţe, simpozioane în anul şcolar 2018-2019
 participare la conferinţa Arhitecţii educaţiei, Cluj-Napoca, 17 noiembrie 2018 - Sztrelenczuk
Iolanda;
 participare la Simpozion interjudețean Educație adaptată tulburărilor din spectrul autist,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, nr. 1, Bacău (participare cu lucrare) – Udrescu Adina.
2b. Publicaţii în anul şcolar 2018-2019
 “THE YOUNG PEOPLE, LET'S SAY YES TO HEALTH” publicat în volumul cu ISBN al
Simpozionului Judeţean “Perspective educaţionale”, Ediţia a III-a, 13 iunie 2019, Secţiunea B.
„Programe şi proiecte educaţionale” – Sztrelenczuk Iolanda;
 Co-autor curs „Implementarea măsurilor de suport în integrarea copiilor cu CES şi la risc
de abandon şcolar”în cadrul Proiectului „Profesori pregătiți – Profesori motivați!”, finanțat
din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară
6. Educație și competențe Prioritatea de Investiții (PI) 10i „Reducerea și prevenirea
abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru
reintegrarea în educație și formare”, Obiectiv Specific 6.6 „Îmbunătățirea competențelor
personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii
educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive” derulat de
Romanian Angel Appeal Romania – Sztrelenczuk Iolanda;
3. Realizarea documentelor de proiectare în anul şcolar 2018-2019
Activitatea didacticădesfăşurată la clasă de către cadrele didactice care fac parte din această
comisie metodică are la baza studierea atentă a programei şcolare şi elaborarea planificărilor anuale şi
calendaristice, dar şi a proiectelor didactice pentru unităţile de învăţare în concordanţă cu nevoile de
învăţare ale elevilor. Aceste nevoi de învăţare au fost stabilite în urma analizei testelor de evaluare
iniţială pe care elevii le-au susţinut și a căror analiză a fost realizată la începutul anului școlar,
rezultatele aflându-se la dosarul catedrei.
Pentru eleva din clasa a X a A, şcolarizată la domiciliu, materia a fost adaptată în funcţie de
nevoile individuale şi stilul personal de învăţare.
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Nume şi prenume
elev
Pop Silviu
Fazekas Alisia
Man Răzvan

Clasa

Rezultat
obţinut

Prof.
îndrumător

Faza
concurs

a XI a A
aXaA
a IX a A

Menţiune

Sztrelenczuk
Iolanda

Faza
judeţean
ă

Brezoczki Analucia
Butica Andreea
Hărșan Teodora

a V A-a
a V A-a
a VIII-a

Premiul I
Premiul II
Premiul I

Concursul Regional Ziua
mulțumirii
Concursul Internaţional
Primăvara, anotimpul
iubirii
Olimpiada de Limba și
literatura română

Brezoczki Analucia

a V-a

Mențiune

Hărşan Teodora

a VIII-a

Premiul I

Costin Iudith
Petrovan Rareş

a V- a
a V-a

Concurs de recitare Csak
tiszta forrásból

Keisz Petra

a VII-a

Calificare
la etapa
județeană
Premiul II

Balla Rita
Bányi Ádám
Hupka Dominik
Csiki Tímea
Májercsik Tímea
Rákóczi Imola

a VII-a
a VII-a
a VII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a

Keisz Petra

a VII-a

Petrovan Rareş
Neneştean Teodora
Ciocotişan George
Dobrican Mihaela
Hărşan Teodora

a V-a
a VII-a
a VII-a
a VII-a
a VIII-a

Petrovan Rareş
Dobrican Mihaela

a V-a
a VII-a

Herţa Kevin
Hărşan Teodora

a VII-a
a VIII-a

Butica Andreea
Onişa Andreea

a V-a
a VII-a

Denumire concurs
Concursul judeţean
“Shakespereance”, CAEJ
2018-2019, poziţia
33/01.11.2018
Concursul Internațional
Pleiada Personalităților
Neamului Românesc

Concurs de ortografie
Simonyi Zsigmond
Olimpiada de limba și
literatura maghiară Mikes
Kelemen
Concursul de creaţie
plastică Unire-n cuget şi-n
simţiri din cadrul
proiectului naţional Vasile
Lucaciu-un crez, un destin,
o lume
Concursul şcolar naţional
de Competenţă şi
Performanţă COMPER
Concurs Trophees des
collegiens
Concursul judeţean
Mesaje din suflet pentru
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Smiedt
Mihaela

Smiedt
Mihaela
Smiedt
Mihaela
Smiedt
Mihaela
Moje Ina
Bokos Enikő

Etapa
locală

Bokos Enikő

etapa
judeţean
ă

Bokos Enikő

etapa
judeţean
ă

Menţiune
Menţiune
Premiul I
(calificare
la etapa
naţională)
Menţiune
Menţiune
Premiul II
Premiul
III
Premiul I
Premiul I
Premiul
III
Diplomă
de
participare
Premiul II
Premiul I

Moje Ina
Moje Ina
Moje Ina
Moje Ina
Smiedt
Mihaela
Moje Ina
Moje Ina
Şindreştean
Adina
Smiedt
Mihaela

etapa
interjude
țeană

Etapa
judeţean
ă II

Denumire concurs
Planeta Pământ
Concurs regional Paşi în
lumea culturii anglosaxone, ediţia a IV-a,
CAER 2019, poziţia nr. 22

Nume şi prenume
elev
Hărşan Teodora

Brezoczki Analucia
Petrovan Rareş
Ciceu Andrei
Condurache
Andrada
Dobrican Mihaela
Hărşan Teodora
Stanci Ianis Mihai

Clasa
a VIII-a

a V-a
a V-a
a VII-a
a VII-a
a VII-a
a VIII-a
a V-a

Rezultat
obţinut
Premiul I
Menţiune
Menţiune
Premiul I
Premiul II
Premiul
III
Menţiune
Menţiune

Prof.
îndrumător
Moje Ina
Smiedt
Mihaela
Smiedt
Mihaela
Moje Ina
Moje Ina
Moje Ina
Moje Ina
Smiedt
Mihaela
Sztrelenczuk
Iolanda

Faza
concurs

Faza
regional
ă

O preocupare continuă a fost diversificarea metodelor de predare. În acest sens au fost
achiziţionate diferite materiale didactice: auxiliare acreditate de MEN, CD-uri şi DVD-uri, care au fost
folosite la clasă cu succes. Un alt element important este ritmicitatea evaluării şi realizarea feed-backului, prin metode diversificate care să-i implice activ pe elevi.
4. Rezultate la concursurile şcolare
5. Participarea la activităţile extraşcolare din calendarul MEN
Denumireactivitate
Letʼs Do It, Romania!

Concurs Național de Creație
plastică și Literară- Metaforă
și culoare în zi de sărbătoare
Concursul Național Paștele,
obiceiuri și tradiții
Concurs Național de creație
literară - F.A.L.L. în cadrul
proiectului educațional
''Festival Autumnal de Limbă
și Literatură."

Profesor coordonator/participant
Sztrelenczuk Iolanda – coordonator
Smiedt Mihaela – participant
Moje Ina – participant
Șindreștean Adina – participant
Vale Simona - participant
Udrescu Adina - participant

Clasa
a VI-a
a X-a
a VII-a

Rezultat
Ecologizarea
zonei Lacul
Albastru

a IX-a
a X-a

În desfășurare

Udrescu Adina - participant

a IX-a

În desfășurare

Udrescu Adina

a X-a

Premiul I
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6. Participarea în proiecte educaţionale şi/sau proiecte finanţate
Denumire
activitate

Profesor
coordinator
/participant

Rezultat

Scopul proiectului

Parteneri

Măsuri
inovative de
ocupare şi
combatere a
sărăciei şi
excluziunii
sociale
Dezvoltarea
Abilităţilor
prin Activităţi
Remediale
Integrate D.A.A.R.I

Sztrelenczuk
Iolanda - expert
angajat

-ajutor în efectuarea
temelor şi învăţare
oferit elevilor din
proiect

Promovarea
incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și
a oricărei forme de
discriminare.

Primăria
Baia Sprie

Sztrelenczuk
Iolanda asistent
manager
Moje Ina –
professor
participant

- suport oferit elevilor
pentru pregătire în
vederea susţinerii
examenului de
bacalaureat

Ministerul
Educaţiei
Naţionale

The young
people let's say
»YES!« to
health.

Sztrelenczuk
Iolanda –
profesor
coordonator
Smiedt Mihaela
– membru
Udrescu Adina
– membru

Schimb internaţional
de tineri prin
Erasmus +

Îmbunătățirea calității
serviciilor
educaționale furnizate
de către Colegiul
Tehnic de Transporturi
Auto Baia Sprie prin
activităţi pedagogice
remediale şi de sprijin
(consiliere) care vor
avea ca rezultat
principal creșterea
gardului de participare
la examenul de
bacalaureat şi a ratei
de promovabilitate a
examenului de
Bacalaureat.
Promovarea unui stil
de viaţă sănătos în
rândul tinerilor
europeni

Eco-Nonformal

Sztrelenkzuk
Iolanda coordonator

Amenajarea unui
spaţiu verde a curţii
liceului
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Amenajarea unei
grădini
multifuncţionale şi
promovarea
activităților de
educației ecologică în

Srednja šola
Slovenska
Bistrica
(Slovenia)
Hemijskoprehrambena
tehnoloskask
ola Belgrad
(Serbia)
Fundatia
pentru
parteneriat
Mol
Romania
Primăria

Denumire
activitate

Profesor
coordinator
/participant

Rezultat

Scopul proiectului
rândul elevilor, a
părinţilor acestora și a
altor membri ai
comunității.
Promovarea învăţării
non-formale în cadrul
STEM.

Baia Sprie

Consiliul
Judeţean
Maramureş

Sztrelenczuk
Iolanda –
participant
Moje Ina –
participant
Şindreştean
Adina participant
Sztrelenczuk
Iolanda coordonator

Elevi conectaţi la la
nevoile comunităţii

Game based
learning for
development of
problem solving
skills

Sztrelenczuk
Iolanda coordonator
România

Platformă online
vizite profesori şi
elevi în ţările
partenere în perioada
01.09.201931.08.2021

Proiect
educațional
Călător în
lumea cărților –
club de lectură
Proiect
educacațional
Ne pregătim
pentru
examenele
naționale!
Măsuri
inovative de

Smiedt Mihaela
– 3737profesor
coordonator

Scopul principal al
acestei acţiuni
culturale este
dezvoltarea activităţii
culturale în oraşul
Baia Sprie, prin
implicarea copiilor şi
tinerilor în acţiuni
culturale.
Schimb de bune
practici europene cu
privire la folosirea
jocurilor în predare
pentru dezvoltarea
abilităţii de rezolvare
de probleme
cultivarea plăcerii de a
citi, a gustului pentru
frumos

Smiedt Mihaela
– 3737profesor
coordonator

promovabilitate mai
bună la examenele
naționale

Smiedt Mihaela
– profesor

Promovarea
incluziunii sociale,

Innovate Your
Dream

Magia
copilăriei

Activităţi
extraşcolare
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Parteneri

- proiect
educativ
online

Erasmus+

Profesor
coordinator
/participant

Denumire
activitate
ocupare si
combatere a
sărăciei și
excluziunii
sociale
Măsuri
inovative de
ocupare și
combatere a
sărăciei și
excluziunii
sociale

Rezultat

Scopul proiectului

participant

combaterea sărăciei și
a oricărei forme de
discriminare

Bokos Eniko –
3838 profesor
participant

Reducerea numărului
de persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială din
comunitățile
marginalizate, prin
implementarea de
măsuri integrate

Parteneri

7. Alte activităţi/proiecte educative (inclusiv cele în parteneriat cu CDI-ul sau alţi parteneri care
nu se regăsesc la punctele 4-6)
Denumire
Activitate/proiect
Ziua Limbilor
europrne

Profesor/participan
t
Bodea Andra
Șindreștean Adina

Halloween
Festival

Sztrelenczuk Iolanda
Olaru Hanni
Bodea Andra
Mihali Mariana

Cercul de lectură

Sztrelenczuk Iolanda
–profesor participant

Green Impact

Sztrelenczuk Iolanda - tineri implicaţi în
Hitter Annamaria–
activităţi de
profesori
service learning
coordonatori

Târgul de

Hitter Annamaria

Rezultat

Cunoaşterea
istoriei, a tradiţiei
şi a obiceiurilor
legate de această
sărbătoare
Cunoasterea
civilizatiei
spatiului anglosaxon

confecţionare
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Scurtă
Parteneri
descriere
Activitate
CDI
interactivă pentru
elevi
Realizarea
CDI
decorului
specific, expoziție
de lucrări plastice
și de dovleci,
prezentări PPT

Dezvoltarea
abilităţilor de
lectură
-activităţi
săptămânale

-implicarea

CDI
Fudaţia Noi
Orizonturi,
Primăria
Baia Sprie,
CNIPT Baia
Sprie
Primăria

Denumire
Activitate/proiect
Crăciun

Toamna. Dialog
interdisciplinar

15 ianuarie –
vizită la biblioteca
orăşenească Baia
Sprie
Să creștem
sănătoși

Cerc de lectură

Tabăra de vară

Zilele Oraşului
Baia Sprie

Profesor/participan
t
Sztrelenczuk Iolanda
profesori
coordonatori
Smiedt Mihaela participant
Udrescu Adina
Moje Ina
Șindreștean Adina

Smiedt Mihaela
Udrescu adina
Vale Simona

Rezultat
produse pentru
târg

Portofolii de
prezentare
realizate de elevi
Expoziție
Program artistic
Machete
Amenajarea
decorului de
toamnă
Expoziţie
Program artistic
dedicat lui Mihai
Eminescu
Desene
Rețete sănătoase
Salate
Smoothie-uri

Scurtă
descriere
elevilor în
confecţionarea
produselor şi
organizarea
târgului
Valorificarea
potenţialului
creativ prin
realizarea unor
lucrări artistice ,
folosind materiale
diverse şi tehnici
adecvate.

Formarea
deprinderilor şi a
gustului pentru
lectura poeziei
Udrescu Adina
Formarea
deprinderilor de
alimentaţie
sănătoasă şi
dezvoltare
armonioasă în
rândul tinerilor.
Udrescu Adina
Panou cu expoziție Formarea gustului
Desene,
şi a interesului
prezentarea lecturii pentru lectură,
prin lectura de
plăcere;
Sztrelenczuk Iolanda Activităţi
Promovarea
- coordonator
distractive şi
ofertei şcolare
Smiedt Mihaela educative
voluntar
Excursii
Moje Ina - voluntar
Şindreştean Adina voluntar
Tirean Ancuţa voluntar
Petric Hanni voluntar
Sztrelenczuk Iolanda Organizarea unui
promovarea
- coordonator
Treasure Hunt în
activiţilor
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Parteneri
Baia Sprie

Părinți

Biblioteca
orăşenească
Baia Sprie
Magazinul
Trifolia Baia
Mare

Ioana Crișan
- educator
Montessori

Denumire
Activitate/proiect

Profesor/participan
Rezultat
t
voluntari
Baia Sprie
Treasure Hunt

Porţile deschise
2019

Sztrelenczuk Iolanda Oferirea de
Adina Undrescu activităţi elevilor
participant
din clasele a VIII a

Scurtă
descriere
recreative cu
ocazia Zilelor
oraşului
Promovarea
ofertei
educaţionale şi
extraşcolare din
cadrul şcolii

Parteneri

8. Rezultatele elevilor la examenele naţionale
Procentul de promovabilitate la examenul de Evaluare Naţională la disciplina Limba şi
literatura română
S-au înscris la examen 20 de elevi, din care s-au prezentat 18.
Note
Nr. elevi
Procentaj
5 – 5,99
3
16,66%
6 – 6,99
4
22,22%
7 – 7,99
1
5,55%
8 – 8,99
4
22,22%
9 – 9,99
5
27,77%
10
1
5,55
Procentul de promovabilitate este de 100%.
Procentul de promovabilitate la examenul de Evaluare Naţională la disciplina Limba maghiară
S-au înscris la examen 8 elevi, din care s-au prezentat 6.
Note
Nr. elevi
Procentaj
5 – 5,99
6 – 6,99
7 – 7,99
2
33,33%
8 – 8,99
1
16,66%
9 – 9,99
2
33,33%
10
1
16,66
Procentul de promovabilitate este de 100%.
Procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba şi
literatura română, sesiunea iulie
S-au înscris la examen 23 elevi, din care 2 sunt din promoţiile anterioare.
Note
1 – 1,99
2 – 2,99
3 – 3,99
4 – 4,99

Nr. elevi
1
3
2
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Procentaj
4,34%
13,04%
8,69%

5 – 5,99
9
39,13%
6 – 6,99
5
21,73%
7 – 7,99
2
8,69%
8 – 8,99
1
4,34%
Procentul de promovabilitate este de 73,91%.
Procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba şi
literatura română, sesiunea august
S-au înscris la examen 5 elevi, din care 2 sunt din promoţiile anterioare, iar 1 elev nu s-a
prezentat.
Note
Nr. elevi
Procentaj
5 – 5,99
2
50%
6 – 6,99
1
25%
7 – 7,99
1
25%
Procentul de promovabilitate este de 100%.
9. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolii
D-na prof. Sztrelenczuk Iolanda a participat activ la promovarea imaginii şcolii atât prin
redactarea de comunicate de presă, update informaţii pe site-ul liceului, dar mai ales prin activităţile
extraşcolare derulate, a răspuns pozitiv oricăror solicitări din partea conducerii școlii, chiar dacă
acestea au fost în timpul liber sau în weekend. A ajutat la redactarea diverselor documente folosite în
managementul şcolii.
Prof. Udrescu Adina este membru în comisia de promovare a imaginii școlii, realizarea de
afişe, pliante, spațiu expoziţional, administrator al paginilor www.colegiultehnicauto.roși
https://www.facebook.com/ColegiulTehnicdeTransporturiAutoBaiaSprie, organizator T.O.E. 2018,
promovarea proiectelor în mass-media etc.
C. Comisia metodică ”Matematică și științe” - responsabil comisie prof. Bartha Delia
1. Componenţa catedrei
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Specializarea

Grad
didactic

1.

BARTHA DELIA

BIOLOGIE

I

32

2.

POP AUREL

MATEMATICĂ

I

37

3.

BALOGH ENIKŐ

MATE FIZICĂ

I

22

4.
5.

Vechime

Titular/
Suplinitor

Alte observaţii
ex. înscriere
grade/diriginte/

TITULAR

DIRIGINTE
XII A
TITULAR
DIRIGINTE
XII B
TITULAR
DIRIGINTE
VII B
DETAȘATĂ DETAȘATĂ -

GEBEL TIMEA
FIZICĂ CHIMIE
I
22
KASZONI
MATE FIZICĂ
I
12
CLAUDIA
2. Cursuri de formare în anul şcolar 2018-2019
 BARTHA Delia: JOBS –prin CCD; Management –prin CCD; Competențe cheie – prin
activități nonformale și extracurriculare”, prin Asoc. prof.din Ro.
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3. Realizarea documentelor de proiectare în anul şcolar 2018-2019
 Da
4. Situaţia şcolară la sfârşitul semestrului
Disciplina

Profesor

MATEM.

BALOGH E.

MATEM.

KASZONI C.
POP AUREL

FIZICA
BIOLOGIE
CHIMIA
CHIMIA
FIZICA

KASZONI C.
BARTHA
BARTHA
GEBEL

Nr.
elevilor
corigenţi

Clasa

Nr. elevi cu
situaţia
neîncheiată

Nr. elevi
repetenţi

8A
6A
7B
7A

13
3
1
3

-

-

-

1

12B
11A
9B
9B
7A
9B
7A
11A

17

-

3
1
3
1
1

-

5. Rezultate la concursurile şcolare
Denumire
concurs

Nume şi
prenume elev

Olimpiada de
matematică
Olimpiada de
matematică a
şcolilor
maghiare

Petrovan
Rares
RegeniLauran
Norbert
Majercsik
Timea

V

Concursul de
matematică
Zrinyi Ilona

Regeni
Lauran
Norbert
Hupka
Dominik

Olimpiadade
matematică

Rezultat
obţinut

Clasa

VC

Calificat la
etapa jud.
Locul I

VIII B

Locul II

VC
VIIB

I

Faza concursului

Kaszoni
Etapa locala
Claudia
Balogh Eniko nationala
Judeteana
Balogh Eniko

Balogh Eniko internationala

I
-

POP SILVIU

Prof.
îndrumător

POP AUREL

FAZA jud.

11A

6. Participarea la activităţile extraşcolare din calendarul MEN
Denumire
Profesor
Clasa
Rezultat
Activitate
coordinator/participant
Concursul de
BALOGH.E.
V-VIII
-copiii au ajuns
matematică
Insotitor,
la scoala unde
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Scopul
activităţii
-organizarea
concursului

Zrinyi Ilona

supraveghetor

Olimpiada de
matematică a
şcolilor cu
predare în limba
maghiară
Olimpiada de
matematică faza
locala
Evaluarea
Naţională

BALOGH.E.
Insotitor,
Corector

V-VIII

BALOGH.E.
Corector

V

Bacalaureat

BALOGH.E.
BARTHA D.
Corector

BALOGH.E.
Corector

s-a organizat
concursul, liceul
Nemeth Laszlo,
s-a desfasurat
concursul in
conditii optime
-elevii au ajuns
Organizarea
la scoala
concursului
organizatoare
-s-au corectat
lucrarile
-lucrari corectate - organizarea
concursului
-lucrari corectate Corectarea
lucrarilor de la
Evaluarea
Nationala
Lucrari corectate

7. Participarea în proiecte educaţionale şi/sau proiecte finanţate
Denumire
Profesor
Clasa
Rezultat
activitate
coordinator/participant
Comper
CLAUDIA KASZONI
V, VII
Participant
Concurs
CLAUDIA KASZONI
Liceu
Albert
Membru comisia de organizare
Heimovici
si corector
Olimpiada
CLAUDIA KASZONI
VI, VIII
locala
Evaluator
BALUL
POP A-.PARTICIPANT
ORE DE
BOBOCILR
PREGATIRE
ROSE
PROF. BARTHA
ORE DE
ORE DE
PROF.BALOGH
PREGATIRE PREGATIRE
LETS DO IT
GEBEL KASZONI
Multi saci de Actiune de
BALOGH
gunoi
ecologizare

Scopul
activităţii
Concurs
matematica
Concurs
matematica
Concurs
matematica
BALUL
BOBOCILR
ROSE
LETS DO IT

8. Alte activităţi/proiecte educative (inclusiv cele în parteneriat cu CDI-ul sau alţi parteneri
care nu se regăsesc la punctele 4-6)
Denumire
Profesor
Rezultat
Scopul proiectului
Parteneri
activitate
coordonator/participant
Tablou de
Kaszoni Claudia
toamna
participant
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Denumire
activitate
Targul de
Craciun
Let’s do it!

Profesor
coordonator/participant
Kaszoni Claudia voluntar

Eco kids

Kaszoni Claudia partener

Ziua apei
Ziua politiei

Kaszoni Claudia
participant
Kaszoni Claudia insotitor

Ziua pasarilor

Kaszoni Claudia partener

1 DECEMBRIE

PARTICIPANT
BARTHA
PARTICIPANT
BARTHA
Gebel Timea
Participant si coordinator
al seratei dupa defilare

ANTIDROG
Foterfesztival

Rezultat

Scopul proiectului

Parteneri

Kaszoni Claudia voluntar

Szureti
felvonulas

Gebel Timea

Excursie “Ziua
Portilor
Deschise” la
Facultatea de
Chimie ClujNapoca

Gebel Timea
Organizator

Elevi clasa a VI a A
Clasa a Va B

Participare la
defilare, jocuri
educative si la
concerte in cadrul
Zilelor Maghiare
din Baia Mare
Stoarcerea
strugurii, expunerea
lor pe gard,
defilarea cu caruta
cantand cantece
populare, furtul
strugurelui, este un
obicei al minoritatii
maghiare din
BaiaSprie. Elevii
scolii sunt atrasi in
aceasta activitate de
pastrare a traditiilor
locale.
Vizita la Facultatea
de Chimie din ClujNapoca.
Efectuarea si
vizionarea de
experimente.
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-Primaria
locala
Comunitatea
maghiara
Comunitatea
parintilor

Directorii:
Hitter
Annamaria,
Sztrelenczuk
Iolanda
Profesorii:
Bokos
Eniko,

Denumire
activitate

Profesor
coordonator/participant

Rezultat

Scopul proiectului

Parteneri
Balogh

In ajun de
Craciun

Gebel Timea
participant

Mic
spectacol de
craciun

Cu clasele de la
sectia maghiara am
pregatit cantece si
poezii de craciun.

Tablou de
toamna

Balogh Eniko
Participant

Expozitie

Szureti
felvonulas

Am ajutat
Balogh Eniko
Participant şi coordanator cu clasa VII
al seratei dupa defilare
B in
stoarcerea
mustului,
am defilat
cantand, neam distrat la
serata

Festivalul
minoritatilor din
judetul
maramures

Balogh Eniko
participant

Elevii din cla sa a
VII-au realizat
retete culinare cu
ingredient specifice
toamnei. S-a facut
si prezentarea
acestora de catre
elevi.
Stoarcerea
strugurii, expunerea
ei pe gard ,
defilarea cu caruta
cantand cantece
populare, furtul
strugurelui, este un
obicei al minoritatii
maghiare din Baia
Sprie. Elevii scolii
sunt atrasi in
aceasta activitate de
pastrare a
traditiilor.
In cadrul Festivalul
Castanelor are loc
Festivalul
minoritatilor unde
participa ansamble
de dans popular al
minoritatilor din
judet. Doi elevi din
clasa danseaza in
ansamblul Talpalat

Dans
popular
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Invatatoarele
de la sectia
maghiara,
colegii
profesori
BokosEniko,
Balogh
Eniko Kato
Andras
CDI

-Primaria
locala
comunitatea
maghiara
comunitatea
parintilor

Denumire
activitate

Vizita la muzeul
iluziilor

Profesor
coordonator/participant

Balogh Eniko
Coordinator

Rezultat

vizita

Excursie la Lacul Balogh Eniko
albastru II.
coordonator

excursie

La derdelus

Balogh Eniko
coordonator
Balogh Eniko
participant

excursie

La derdelus

Balogh Eniko
Coordinator

excursie

Excursie in
Brasov

Balogh Eniko
Coordinator

excursie

In ajun de
Craciun

Mic
spectacol de
craciuni
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Scopul proiectului
. Colegii au
participat la
spectacolul echipei
Talpalat in care au
jucat colegele lor.
In cadrul Festivalul
Castanelor a fost
organizat la Centrul
de Comert din Baia
Mare Muzeul
iluziilor. Am
participat cu elevii
clasei la aceasta
expozitie, unde
elevii au vazut
experimente fizice,
expozitii 3D,
oglinzi ciudate.
In Baia Sprie pe
langa Lacul
Albastru exista inca
un lac care s-a
infiintat tot din
cauza mineritului.
Am facut o iesire la
acest lac.
am iesit intr-o zi la
derdelus cu sănii.
Cu clasele de la
sectia maghiara am
pregatit cantece si
poezii de craciuni.
-iarna , in excursie
cu sanii cu elevii
clasei a VII-a
In saptamana
Scoala Altfel am
organizat excursie
in imprejurimea
Brasovului cu vizite
in muzee, castele,
cetati.

Parteneri

Clasa VIII-a,
si diriginta
Bokos
Eniko, clasa
a II-a
invatatoarea
Lauran
Angela.

Profesorul
de muzica
Kato Andras

Scoala
Petofi
Sandor
Coltau

Denumire
activitate
Bal Mascat

Profesor
Rezultat
coordonator/participant
Bal, sceneta
Balogh Eniko
Coordinator

La revedere,
dragi colegi

Balogh Eniko
Coordinator

Vine vacanta!

Balogh Eniko
Coordinator

1 iunie

Balogh Eniko
Participant

Tabara de vara
pentru elevii
scolii

Balogh Eniko
Orgnizator

Scopul proiectului

Parteneri

In perioada 25
ianuarie, 4 martie
se organizeaza
baluri mascate ,
elevii se pregatesc
cu scenete
Clasa
-elevii claselor a
impodobita, VII-a pregatesc
straita,
colegilor o mica
sceneta
atentie , surpriza la
sfarsitul anului
scolar
sceneta
-elevii au pregatit
scenete pentru
parinti, bunici
Ziua
-concursuri,
international -color….
a copilului
-karaoke
-jocuri
-Tabara de
- timp de 5 zile
vara
activitati organizate
elevilor din clasele
0-8, sectia
maghiara,
concursuri, jocuri,
activitati sportive,
vizionare de film,
excursie

Asociatia
parintilor de
la sectia
maghiara

Activitati extraşcolare iniţiate de prof. Bartha Delia în anul şcolar 2018 /2019

ZIUA APEI 22 MARTIE 2019

ECO KIDS

DRAGOBETE VS VALENTINES DAYS

ZIUA ACTIUNII PT.CLIMA

ZIUA BIODIVERSITATII

ZIUA PASARILOR SI ARBORILOR

ZIUA PAMANTULUI

DARUIND VEI DOBANDI
Activitati/proiecte in care am fost implicata – Bartha Delia
 Erasmus
 Rose
 Armonia naturii -concurs national de ecologie
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-clasa a
VIII-a

colectivul
parintilor
clasei
-primaria
-politia

-colegii
profesori,
invatatori

 De la pamant la mare -concurs national de protectia mediului
 Micul fotograf- proiect interregional
 Concurs on line Protectia Mediului- prin As.Heidenroslein
 Scoala de vara august
 Festivitatea de incheiere pt clasa a XII A
ALTE ACTIVITATI
Serviciul pe scoala toti colegii.
8. Rezultatele elevilor la examenele naţionale ( doar pentru semestrul II)
8.1. Evaluarea Naţională 2018 MATEMAT.BALOGH - Elevii pregatiti de mine pentru evaluare
nationala au avut note bune la examen. Promovabilitatea este de 80%.
8.2. Bacalaureat 2019 Biologie

Graficul rezultatelor obtinute
2.5

2

2

2
1.5

1

0.5

Numar de elevi

Nota
1 obtinuta

0

1

0

0

0

0
D. Comisia metodică „Om şi1 societate”
prof.
2 - responsabil
3
4 comisie,
5
6 Vava7 Marcela
8

0

0

9

10

1. Componenţa catedrei
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nume şi
prenume

Alte observaţii
ex. înscriere
grade/diriginte/

Grad
didactic

Vechime

Torkos Imre
Geografie-istorie
Vava Marcela Geografie
istorie
Făt Mihaela
istorie

II
I

14
26

titular
Titular

Diriginte cls. a V-a A

II

7

titular

Ștefănescu
Marinela
Radu Claudia
Roman Vasile
Pop S. Meda

Geografie

I

19

titular

Sustinut colocviu grad I
diriginte cls. a V-a B
-

geografie-franceză
Istorie- geografie
Religie ortodoxă

II
I
I

13
28
24

suplinitor
titular
titular

-

Specializarea
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Titular/
Suplinitor

8.

2.

Pop Gabriela

def

7

titular

Inscrisă la gr II,
Inscrisă la master

Cursuri de formare în anul şcolar 2018-2019



3.

Psihopedagogie
specială

Curs de perfectionare "Dezvoltarea social-cognitiva si emotionala la copil si adolescent" in
perioada oct.- dec.2018- prof. Vava Marcela, prof. Pop Gabriela;
Curs de perfectionare ,,EDA”- sem II, prof. Vava Marcela.

Rezultate la concursurile şcolare
Denumire
Nume şi
concurs
prenume elev
Olimpiada de
Ulici Florin
geografie
Concurs de
Majercsik Timea
geografie Teleki
Pal
Rakóczi Imol

Clasa

Rezultat obţinut

Prof.
îndrumător
Vava Marcela

Faza concur

a X-a

Locul II

Faza judeteana

VII

Locul 1
Mentiune

Torkos Imre

faza judeteana
faza nationala

VII

Mentiune

Torkos Imre

Faza judeteana

5. Participarea la activităţile extraşcolare din calendarul MEN
Denumire
activitate
Proiectul National
,,Vasile Lucaciu- o
lume, un crez, un
destin”
Concursul judeşean
,,Mesaje de suflet
pentru planeta
Pământ”

Profesor
coordonator/
participant
Vava Marcela/
Fat Mihaela

Clasa
a V-a

Vava Marcela

Rezultat
Eseuri,
compuneri,
desene
Desene,
eseuri

6. Participarea în proiecte educaţionale şi/sau proiecte finanţate
Denumire
Profesor
Rezultat
activitate
coordinator/participant
Muzeul Viu
Fǎt Mihaela / Vava
Vizita muzeu
Marcela
si aplicatii

Scopul activităţii
Implicarea elevilor in
cunoasterea personalitatilor
istorice si ale momentului
Marea Unire
Conştientizarea
importanteiprotejarii planetei
Pamant

Scopul
proiectului
Familiarizarea
elevilor cu aspecte
ale vietii antice

Parteneri
Muzeul de
Istorie si
Arheologie
Maramures

7. Alte activităţi/proiecte educative(inclusiv cele în parteneriat cu CDI-ul sau alţi parteneri care nu se
regăsesc la punctele 4-6)
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Denumire
Activitate/proiect

Profesor
coordonator/participant

Rezultat

Let’ s do it

Vava Marcela, Fat Mihaela

ecologizare

“Toamna-dialog
interdisciplinar”

Vava Marcela

tablouri de
toamna
-moment
artistic

“Toamna-dialog
interdisciplinar”

FAT MIHAELA
Prof coord

eseuri

25 octombrie – Ziua
armatei- ziua regelui
Mihai I
24 Ianuarie – Mica
Unire
“Ziua Internationala
a Marii Negre” in
cadrul proiectului:
“Toamna-dialog
interdisciplinar”

FAT MIHAELA
Prof coord

Activitate in
CDI

FAT MIHAELA
Prof coord
Udrescu Adina/Radu
Claudia

Activitate in
CDI
poster cu
Marea Neagra:
tari riverane,
porturi

Ziua Nationala a
Romaniei
Craciunul

Pop S. Meda

Momente
artistice

ZIUA APEI

Vava Marcela

poster
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Scurtă
descriere

Realizarea unor
tablouri reprezentand
aspecte ale
anotimpului toamna
-Grup vocal
interpretand cantece
de toamna
Prezentari ale unor
evenimente istorice
petrecute toamna

Identificarea tarilor
cu iesire la Marea
Neagra, a
principalelor porturi,
a biocenozei Marii
Negre si a
principalelor
probleme cu care se
confrunta aceasta
mare precum si
realizarea unui poster
informatiile gasite
Spectacole de
cantece patriotice si
colinde de Craciun
prezentate in sala de
spectacole a scolii si
la Targul de Craciun
din Piata orasului
Baia Sprie si
institutii din oras

Parteneri

Denumire
Activitate/proiect

Profesor
coordonator/participant

Scurtă
descriere

Rezultat

ZIUA PASARILOR

Vava Marcela

poster

TURUL
TRANSILVANIEI

Torkos Imre

Excursie 4 zile

Excursie
DRURELAX

Vava Marcela, Smiedt
Mihaela

recreere

Vizita la Muzeul
,,Vasile Lucaciu”
Sisesti

Vava Marcela, Fat Mihaela

cunoastere

Parteneri

Vizitarea
obiectivelor turistice
din inima
Transilvaniei
Activitate de
socializare, recreere
si relaxare
Vizitarea celui mai
apropiat complex
muzeal

8. Rezultatele elevilor la examenele naţionale ( doar pentru semestrul II)
8.1.
8.2.

Evaluarea Naţională 2019
Bacalaureat 2019
Disciplina
ISTORIE
GEOGRAFIE
PSIHOLOGIE

Elevi inscrisi
7
6
1

Note peste 5
6
5
1

Note sub 5
1
1

9. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolii:
 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin popularizarea activităţilor extracurriculare şi
extraşcolare;
 Derularea de proiecte şi parteneriate educaţionale;
 Promovarea imaginii şcolii prin participarea la concursuri şi olimpiade şcolare;
 Promovarea rezultatelor obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare;
 Promovarea ofertei educaţionale;
 Popularizarea site-lui şcolii;
 Popularizarea grupurilor artistice si sportive;
 Realizarea de pliante si afise pentru popularizarea evenimentelor din care fac parte elevii scolii
noastre;
E. Comisia metodică „Arte şi Sport”- responsabil comisie, prof. Țicală Delia
1. Componenţa catedrei
Alte observaţii
Nr.
Nume şi
Grad
Titular/
Specializarea
Vechime
ex. înscriere
crt.
prenume
didactic
Suplinitor
grade/diriginte/
1
Ţicală Delia
Educaţie fizică
I
16 ANI
titular
Dirig clasa XI A
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Nume şi
prenume
Racolţa Vlad
Mociran Dana
Kato Andrei

Nr.
crt.
2
3
4

Specializarea

Grad
didactic

Vechime

Titular/
Suplinitor

Educaţie fizică
Arte plastice
Muzică

I
II
II

17 ANI
14 ANI
10 ANI

titular
titular
titular

Alte observaţii
ex. înscriere
grade/diriginte/
Dirig clasa IX A
-

2. Rezultate la concursurile şcolare
Denumire
concurs

Nume şi
prenume elev

Clasa

Rezultat
obţinut

Prof.
îndrumător

Faza concursului

CUPA
TIMBARK

CLS 04,
CLS 56

LOC I,I,2
ECHIPA
U8,
LOC I,2
ECHIPA
U12

TICALA
DELIA

FAZA
LOCALITATE,ZON
A ,JUDET.
FAZA
LOCALITATE,ZON
A.

ONSS

CLS 58

LOC 1,1,2

TICALA
DELIA

FAZA DE
LOCALITATE,ZON
A,M INTERZONA.

ONSS

CLS 9- LOC 2
12
CLASELE
PROFESIONALE
,C.T.TA SI
DUMBRAVITA

RACOLTA
VLAD
RACOLTA
VLAD

FAZA DE ZONA

KATO
ANDREI

LOCALITATE

CLASELE 5-8

KATO
ANDREI

LOCALITATE

CLASELE 0-XII

TICALA
DELIA,RACO
LTA VLAD

LOCALITATE

JOC
AMICAL

COR
1
DECEMBRI
E
COLINZI
DE
CRACIUN
CROSS
CPLORAT
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FAZA DE ZONA

3. Participarea la activităţile extraşcolare din calendarul MEN
Denumire
Profesor
Clasa
Rezultat
activitate
coordonator/participant
ZIUA
TICALA DELIA SI
IXA SI XIA
MONDIALA A RACOLTA VLAD
CURATENIEI

Scopul
activităţii
CURATENIE
IN ZONA
ORASULUI
BAIA SPRIE

4. Participarea în proiecte educaţionale şi/sau proiecte finanţate
Denumire
Profesor
Rezultat
activitate
coord0nator/participant
CURTEA
MOCIRAN DANA
DESEN PT PROIECT
C.T.T.A
TABARA DE
TICALA DELIA
AUGUST
VARA
2019,ORIENTARE
PRIN PADURE
TABARA DE
VARA

RACOLTA VLAD

Scopul
proiectului
IMAGINEA
SCOLII
IMAGINEA
SCOLII SI
PROMOVAREA
SPORTULUI
IULIESI
PROMOVAREA
AUGUST,JOCURI
SPORTULUI IN
SPORTIVE,EXCURSII AER LIBER SI
INDEPENDENT

Parteneri

5. Alte activităţi/proiecte educative (inclusiv cele în parteneriat cu CDI-ul sau alţi parteneri care nu
se regăsesc la punctele 4-6)
Denumire
Profesor
Scurtă
Rezultat
Parteneri
Activitate/proiect
coordinator/participant
descriere
TABARA DE
ADINA SINDRESTEAN
JOCURI IN C.D.I
VARA
SI TICALA DELIA
CLS 0-6
F. Comisia metodică „Tehnologii” - responsabil comisie, prof. Leșe Smaranda
1. Componenţa catedrei
Nr.
Nume şi prenume
crt.
1
2

Breban Ioan
Laszlo Erika

3
4
5
6
7

Lauran Cristian
Leşe Smaranda M
Moş Dorel G
Paşca Nicolae
Pop Ioan

Specializarea

Grad
didactic

Vechime

Titular/
Suplinitor

I
I

30 ani
23 ani

Titular
Titular

I
I
I
I
-

25 ani
34 ani
20 ani
30 ani
40 ani

Titular
Titular
Titular
Titular
Suplinitor

Automobile
Matemetică-fizicăInformatică
Electromecanic
TCM
Automobile
Automobile
TCM

53

Alte observaţii
ex. înscriere
grade/diriginte/
Dirig 10 B
Dirig 11 B
Dirig 9 B

2. Cursuri de formare în anul şcolar 2018-2019
 Laszlo Erika, curs ,, Metodica predării TIC pentru clasa a cincea“
 Breban Ioan, curs ,,Management educational ” și ,, Managementul clasei”
 Lauran Cristian, curs ,,Management educational ” și ,, Managementul clasei”
 Leșe Smaranda, curs ,,Management educational ” și ,, Managementul clasei”
 Pașca Nicolae, curs ,,Managementul clasei”
 Moș Dorel, curs ,,Instructor legislație auto”.
2a. Participări la conferinţe, simpozioane în anul şcolar 2018-2019
2b. Publicaţii în anul şcolar 2018-2019
 Leşe Smaranda, ,,Boli profesionale la cadrele didactice”, lucrare publicată în cadrul
simpozionului naţional ,,Sănatatea şi securitatea muncii în învăţământ” , Ploieşti,
noiembrie,2018.
3. Realizarea documentelor de proiectare în anul şcolar 2018-2019
 Da, toţi membri catedrei
4. Situaţia şcolară la sfârşitul anului școlar
Nr.
crt.

Nume şi
prenume

1
2
3
4
5
6

Breban Ioan
Laszlo Erika
Lauran Cristian
Leşe Smaranda
Moş Dorel G
Paşca Nicolae

7

Pop Ioan

Disciplina

Clas
a

Automobile
X-B
TIC
Tehnologii
OM, DA, RPM, AC, Ec
Automobile
Automobile
Cond
auto
POP, AM

5. Rezultate la concursurile şcolare
Denumire
Nume şi prenume
concurs
elev
Olimpiada de Iura Ionuț
mecanică
Nechita Romina
Concursul pe Cozma Cătalin
meserii
Achim Ioan

Clasa
XI-A
XI - A
XI-B
XI - B

Nr. elevi
corigenţi

2
_
_
_
_
_

,, _
,, _
,, _
,, _
,, _

_ ,, _

Rezultat
obţinut
Locul 7
Locul 8
Locul 6
Locul 7

Nr. elevi cu
situaţia
neîncheiată
0
0
0
0
0
0
0

Prof.
îndrumător
Leșe Smaranda
Lauran Cristian
Moș Dorel

6. Participarea la activităţile extraşcolare din calendarul MEN
Profesor
Denumire
coordinator
Clasa
Rezultat
activitate
/participant
Noțiuni de
Pașca Nicolae
XII B
Cunoașterea
conduită
XI prof.
elementelor
preventivă
conduitei
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Nr. elevi
repetenţi

Faza
concursului
Faza
județeană
Faza
județeană

Scopul activităţii
o înțelegere mai bună a
factorilor de risc precum
si a măsurilor de

preventive

contracarare a acestora în
traficul rutier

7. Participarea în proiecte educaţionale şi/sau proiecte finanţate
Denumire
Profesor
Rezultat
Scopul proiectului
activitate
coordinator
/participant
Spune NU
Coordonator:
Favorabil
Prezentare făcută pentru
drogurilor
Laszlo Erika
elevii şcolii în privinţa
riscurilor la care se expun în
momentul folosirii
substanţelor psihoactive
Țara lui
coordonator
Negativ
Dotarea cu un nou simulator
Andrei
Sztrelenczuc Iolanda
de conducere
participant
Paşca Nicolae

Parteneri

CEPCA
SAMR Baia
Mare

8. Alte activităţi/proiecte educative (inclusiv cele în parteneriat cu CDI-ul sau alţi parteneri care nu
se regăsesc la punctele 4-6)
Denumire
Profesor coordinator
Scurtă
Rezultat
Parteneri
Activitate/proiect
/participant
descriere
- intermedierea donaţiei Laszlo Erica
Favorabil
de saltele pentru
internatul şcolii
Toamna
Coordonator: Adina Udrescu
Favorabil Personalităţi
CDI
Participant: Leşe Smaranda şi
născute
elevi din cls 9B
toamna
Balul bobocilor
Participant: Leşe Smaranda şi Mister
clasa 9 B
boboc: loc
1 şi 3 , 9 B
Dăruind din inimă
Participant: Leşe Smaranda şi Pozitiv
Elevii cls 9 B
clasa 9 B
au strâns
Amenajarea parcului din
fonduri pentru
jurul școlii
Participant: Lauran Cristian și Favorabil acte de
clasa 9 B
caritate
Elevii cls 9 B
au muncit
alături de
Tabăra de vară
Participant: Leșe Smaranda și Favorabil angajații
elevul Farcaș Florin cls 9 B
școlii la
amenajarea
parcului din
jurul școlii
noastre
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Denumire
Activitate/proiect

Profesor coordinator
/participant

Rezultat

Scurtă
descriere

Parteneri

Organizarea
și participarea
la activitățile
,,Taberei de
vară”
9. Rezultatele elevilor la examenele naţionale ( doar pentru semestrul II)
9.1. Evaluarea Naţională 2018
9.2. Bacalaureat 2018
10. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolii*Laszlo Erika intermedierea donaţiei de saltele pentru internatul şcolii.
* Paşca Nicolae şi Leşe Smaranda, Lauran Cristian, Pop Ioan
Am contribuit:
- prin modul de îndeplinire a tuturor sarcinilor de serviciu;
*Moş Dorel şi Breban Ioan
Realizarea de parteneriate cu operatori economici de pe raza oraselor Baia Mare si Baia Sprie
in domeniul mecanica automobilelor, in scopul asigurarii celor mai bune conditii de efectuare a
activitatilor de instruire practica saptamanala si a stagiilor de instruire practica a elevilor inscrisi la
invatamantul profesional.
XII. Calendarul activităților din CDI pe semestrul II, an școlar 2018-2019 - profesor
documentarist Udrescu Adina
1. EXISTENȚA UNEI STRATEGII DE REALIZARE A POLITICII DOCUMENTARE A
UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
 Tinta strategică și opțiunile strategice din PDI / PAS pe baza cărora este realizată proiectarea
managerială a activităților de organizare și funcționare a CDI-ului din cadrul UPJ:
(A. Tinta strategică)
 Iniţierea elevilor în domeniul cercetării documentare prin activităţi desfăşurate la CDI;
 Informarea întregului personal didactic şi auxiliar despre incluziune şi desfăşurarea de
activităţi tematice în CDI;
 Stabilirea unei noi strategii privind colaborarea cu partenerii sociali (parinţi, agenţi
economici, comunitate) şi cu alte CDI-uri prin derularea unor acţiuni comune;
 Creşterea prestigiului colegiului prin relaţii de colaborare (parteneriat) pe plan naţional şi
internaţional;
 Îmbunătăţirea abilităţilor în acordarea de consultanţă și asistenţă pentru orientare şcolară şi
profesională prin CDI; Asigurarea suportului informaţional adecvat pentru profesori,
consilieri şi diriginţi.
(B. Opțiunile strategice)
 Realizarea unor acţiuni comune elevi- părinţi- profesori;
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Asigurarea suportului informaţional adecvat pentru profesori, consilieri şi diriginţi;
Promovarea instituţiei prin activităţile derulate în CDI.
Dezvoltarea de parteneriate educaţionale cu alte instituţii publice.

2. EXISTENȚA, IN OFERTA CDI, A OPȚIONALULUI ”CERCETARE DOCUMENTARĂ” /
”EDUCAȚIE PENTRU INFORMAȚIE”- nu există
3. PROIECTELE INTERDISCIPLINARE REALIZATE
DATA/
PERIOADA

DENUMIRE

15 octombrie-1
noiembrie 2018

Toamna. Dialog
interdisciplinar.

1 decembrie
2018

1 Decembrie, Ziua
Națională a
României, Ziua
tuturor românilor

16-20 noiembrie
2018

Lumea prin ochi de
copil - cunoașterea
drepturilor copilului
prin activități
extrașcolare
31 octombrie - Ziua
Internațională a Mării
Negre

31 octombrie
2018

Anul școlar
2018-2019

Să creștem sănătoși

7-22 martie

Ziua Apei

DISCIPLINE
IMPLICATE
Română
Biologie
Franceză
Engleză
Desen
Maghiară
Muzică
Română
Franceză
Educație fizică
Engleză
Biologie
Chimie
Religie
Muzică
Educație
tehnologică
Psihologie
Istorie
Religie
Istorie
Cultură civică

INDICATOR
INDICATORI DE
I DE GRUP
REZULTAT
ȚINTĂ
50 de elevi
Portofolii de
prezentare realizate de
elevi
Program artistic
Machete
Amenajarea decorului
de toamnă
200 de elevi
Expoziție cu specific
românesc
Porgram artistic
Machete
Panouri cu lucrările
elevilor

20 elevi

Pliante
Panouri realizate de
elevi

Biologie
Limba română
Desen
Educație
tehnologică
Învățământ
primar

40 elevi

Panouri realizate de
elevi (desene)

173 elevi

Limba engleză

20 elevi din

Desene
Rețete sănătoase
Salate
Smoothie-uri
Pliante

57

DATA/
PERIOADA

DISCIPLINE
IMPLICATE

DENUMIRE

Limba franceză
Limba română
Geografie
Religie
Matematică
Biologie

INDICATOR
INDICATORI DE
I DE GRUP
REZULTAT
ȚINTĂ
cls. V-XII
Panouri realizate de
elevi
Prezentări PPT

4. ACTIVITĂȚILE PEDAGOGICE, CULTURALE – CURRICULARE ȘI
EXTRACURRICULARE REALIZATE
INDICATORI
DATA/PERIO
DISCIPLINE
DENUMIRE
DE GRUP
ADA
IMPLICATE
ȚINTĂ
24 Ianuarie
24 Ianuarie - Ziua Unirii Istorie
40 de elevi
2019
Principatelor Române
Geografie
Religie
5. oct. 2018
Profesorul meu Învățământ
40 de elevi
profesorul ideal,
primar
activități desfășurate cu
ocazia Zilei
EDUCAȚIEI!

2 noiembrie
2018

Ziua Toleranței

8 noiembrie
2018

Proiect pentru
prevenirea consumului
de droguri
Lumea prin ochi de
copil - cunoașterea
drepturilor copilului prin
activități extrașcolare
31 octombrie - Ziua
Internațională a Mării
Negre

16-20 noiembrie
2018

31 octombrie
2018

25 octombrie
2018
Anul școlar

INDICATORI DE
REZULTAT
Șcenetă
Panou cu lucrările
elevilor
Scrisori de mulțumire
adresate doamnei
învățătoare
Panou cu lucrările
elevilor
Tablou cu pozele
elevilor
Panou cu lucrările
elevilor
Chestionare aplicate
elevilor ,,Cât de
tolerant ești?"
Dezbatere

Religie
Cultură civică
Consiliere și
orientare
școlară
Dirigenție

20 elevi

Religie
Istorie
Cultură civică

20 elevi

Pliante
Panouri realizate de
elevi

40 elevi

Panouri realizate de
elevi (desene)

Ziua Armatei Române

Biologie
Limba română
Desen
Educație
tehnologică
Istorie

20 elevi

Panou cu expoziție

Cerc de lectură

Limba română

30 elevi

Panou cu expoziție
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300 elevi

DATA/PERIO
ADA

DENUMIRE

DISCIPLINE
IMPLICATE

INDICATORI
DE GRUP
ȚINTĂ

2018-2019
18 decembrie
2018
15 noiembrie
2018
26 septembrie
2018
An școlar 20182019

Decorațiuni de Crăciun

17 ianuarie 2019
13 septembrie
2018
29 noiembrie
2018
29 noiembrie
2018
29 noiembrie
2018
29 noiembrie
2018
3 octombrie
2018
28 septembrie

Patriotismul
Marile descoperiri
geografice
Afișul

13 septembrie
2018
22 februarie

20 mai

Expoziție de toamnă
Ziua Limbilor Străine

Învățământ
primar
Desen

30 elevi

Engleză
Franceză
Activități
creative de
educație
artistică
utilizând
materiale
naturale
Istorie
Istorie

30 elevi

20 elevi

INDICATORI DE
REZULTAT
Desene, prezentarea
lecturii
Figurine pentru
bradul de Crăciun
Expoziție

Elev cu CES

Concurs
Expoziție
Portofoliu,
Decorațiuni
Machete

15 elevi
12 elevi

Prezentare ppt
Prezentare ppt

Limba română

15 elevi

Afișe

Limba română

12 elevi

Compunere

Cercetarea documentară. Activitate
Aplicații practice.
specifică CDI
Cea mai frumoasă carte Învățământ
primar
Inside out - dezbatere pe Limba română
baza emoțiilor
Limba engleză
Ziua Basmului Popular
Învățământ
Maghiar
primar în
limba
maghiară
Arta spectacolului
Limba și
literatura
română
Dragobetele sărută
Engleză
fetele
Biologie
Limba română
Educație
plastică
Proiect educațional de
Dirigenție
prevenție sarcină și

12 elevi

Eseu

20 elevi
15 elevi

Coperta cărții
preferate
Film de prezentare

25 elevi

Fișe, puzzle

27 elevi

Film de prezentare

20 elevi

Prezentare PPT
Imagini
Dezbatere

70 elevi

Prezentare PPT
Film de prezentare

Activități extrașcolare

În lumea filmului
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DATA/PERIO
ADA

15 mai

DENUMIRE
droguri:”MI SE POATE
ÎNTÂMPLA ȘI MIE,, Asociația Littlefeet
Educație juridică

DISCIPLINE
IMPLICATE

INDICATORI
DE GRUP
ȚINTĂ

INDICATORI DE
REZULTAT
Mulaje
Dezbatere

Dirigenție

40 elevi

15-18 aprilie

Erasmus The young
people, let s say yes to
health

Limba engleză

10 elevi

mai

Grădina în miniatură

Biologie

15 elevi

Prezentare PPT
Film de prezentare
Dezbatere
Panouri realizate de
elevi (desene)
Prezentare PPT
Film de prezentare
Dezbatere
Activitate în aer liber
de plantare a kit-ului
pentru gradinarit.

5. ACTIVITĂȚILE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ELEVILOR
IN DOMENIUL INFODOCUMENTAR (CERCETARE DOCUMENTARĂ) REALIZATE
Discipline
Indicatori de
Indicatori de
Data/perioada
Denumire
implicate
grup țintă
rezultat
16-20
Lumea prin ochi de copil Religie
20 elevi
Pliante
noiembrie
- cunoașterea drepturilor
Istorie
Panouri realizate de
2018
copilului prin activități
Cultură civică
elevi
extrașcolare
31 octombrie
31 octombrie - Ziua
Biologie
40 elevi
Panouri realizate de
2018
Internațională a Mării
Limba
elevi (desene)
Negre
română
Desen
Educație
tehnologică
6. ACTIVITĂȚILE PENTRU CREȘTEREA INTERESULUI ELEVILOR PENTRU
LECTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE, REALIZATE
Discipline
Indicatori de
Data/perioada
Denumire
Indicatori de rezultat
implicate
grup țintă
15 ian. 2019
Ziua Culturii
Română
20 de elevi
Expoziție tematică
Naționale - Ziua
nașterii poetului
Mihai Eminescu
an școlar
Cerc de lectură
Limba română
20 elevi
Volume,
2018-2019
Panou cu expoziții
Desene, prezentarea lecturii
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An școlar
2018-2019

Cerc de lectură pe
alternativa
Montessori

Învățământ
primar

15 elevi

Volume,
Panou cu expoziții
Desene, prezentarea lecturii

7. STRATEGIA DE IMPLICARE A TUTUROR CADRELOR DIDATICE IN FORMAREA
ELEVILOR ÎN DOMENIUL ”EDUCAȚIEI PENTRU INFORMAȚIE” (în colegiul nostru există
un număr de 54 de cadre didactice din care 45 participante la activitățile CDI)
8. FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR CDI (SUMA, SURSE)- autofinanţare, sponsorizări
9. PARTENERIATE EDUCAȚIONALE ÎN CARE ESTE IMPLICAT CDI
(INTERNE/EXTERNE):
- Poliţia Baia Sprie
- CDI-ul Şcolii Gimnaziale Baia Sprie
- Parohia ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh” Baia Sprie
- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Maramureş
- Biblioteca Orășenească Baia Sprie
10. COLABORAREA CU ALTE STRUCTURI INFODOCUMENTARE (ex. Biblioteca
județeană etc.)
- Poliţia Baia Sprie
- Parohia ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh” Baia Sprie
- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Maramureş
- Biblioteca Orășenească Baia Sprie
11. ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A POLITICII DOCUMENTARE A UNITĂȚII DE
ÎNVĂȚĂMȚNT ȘI A ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN CDI:
Afişe, pliante, spațiu expoziţional, blogul CDI-ului http://cdi-colegiultehnicauto.blogspot.ro/
www.colegiultehnicauto.ro; https://www.facebook.com/ColegiulTehnicdeTransporturiAutoBaiaSprie/
12. PARTICIPAREA LA PROIECTE/CONCURSURI ȘCOLARE:
- Concurs Național de Creație plastică și Literară- Metaforă și culoare în zi de sărbătoare (elevi
participați: Mezy Maria, Andreiciuc Ionela, Sztrelenczuk Julia);
- Concursul Național Paștele, obiceiuri și tradiții (în desfășurare);
- Concurs Național de creație literară - F.A.L.L. în cadrul proiectului educațional ''Festival Autumnal
de Limbă și Literatură," premiul I - eleva Julia Sztrelenczuk
- Participarea la Simpozionul interjudețean Educație adaptată tulburărilor din spectrul autist,
20.04.2019, Bacău
XIII. Parteneriate
Relația școlii cu autoritățile locale şi cu alte instituţii de învăţământ este fundamentală prin
încheierea mai multor parteneriate educaţionale şi protocoale de colaborare, care pot conduce la
eficientizarea procesului instructiv – educativ.
Astel, instituţia noastră a încheiat mai multe parteneriate educaţionale:
 Proiect de parteneriat educaţional „Şcoală – Poliţie” în colaboarea cu poliţia oraşului
Baia Sprie, prof. coord. Adina Udrescu;
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Protocol de colaborare privind pregătirea copiiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
încheiat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al jud.
Maramureş, coordonatori: prof. Laszlo Erika, prof. Titu Rodica, prof. Stavilă Alina;
Acord de parteneriat „Copii între stele”, încheiat cu Planetariu Baia Mare, coordonator:
înv. Ecaterina Majdik;
Acord de parteneriat educaţional încheiat cu Colegiul Tehnic „Transilvania”, Baia Mare
în vederea organizării şi desfăşurării concursului judeţean „Învăţ, ştiu şi aplic bunele
maniere”, ediţia a II a, coordonator: prof. Flavia Schlesinger;
Acord de parteneriat încheiat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog,
Maramureş, în vederea organizării de activităţi educative pe tema prevenirii traficului şi
consumului ilicit de tutun, alcool şi droguri în cadrul proiectului „Fii conştient, nu
dependent!”, coordonator: prof. Mihaela Smiedt;
Partenariat pentru siguranţa elevilor încheiat cu Poliţia oraşului Baia Sprieîn vederea
organizării de activităţi educative în cadrul „Săptămânii prevenirii criminalităţii”;
Acord de parteneriat educaţional încheiat cu Colegiul Naţional de Informatică „Carmen
Sylva”, Petroşani în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi în cadrul
proiectului „Fă-ţi un prieten special”, ediţia a VIII a, coordonator: prof. Flavia
Schlesinger;
Acord de parteneriat educaţional încheiat cu Colegiul Naţional de Informatică „Carmen
Sylva”, Petroşani în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi în cadrul
proiectului „Tinerii şi provocările lumii contemporane”, ediţia a VIII a, coordonator:
prof. Flavia Schlesinger;
Acord de parteneriat educaţional încheiat cu Colegiul Naţional de Informatică „Carmen
Sylva”, Petroşani în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi în cadrul
proiectului „Camil Petrescu, exponent al modernităţii în literatura română”, ediţia a
VII a, coordonator: prof. Mihaela Smiedt;
Acord de parteneriat educaţional încheiat cu Colegiul Naţional de Informatică „Carmen
Sylva”, Petroşani în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi în cadrul
proiectului „Tudor Arghezi – arta creaţiei în poezia modernă”, ediţia a VII a,
coordonator: prof. Mihaela Smiedt;
Acord de parteneriat educaţional încheiat cu Asociaţia Cultural – Ştiinţifică „Vasile
Pogor”, Iaşi în vederea organizării şi desfăşurării Simpozionului Internaţional
„Universul ştiinţelor”, ediţia a VII a, coordonator: prof. Mihaela Smiedt;
Acord de parteneriat educaţional încheiat cu Colegiul Naţional de Informatică „Carmen
Sylva”, Petroşani în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi în cadrul
proiectului „Mircea Eliade şi literatura existenţialistă”, ediţia a VI a, coordonator:
prof. Mihaela Smiedt;
Acord de parteneriat educaţional încheiat cu Şcoala Gimnazială Baia Sprie şi Ocolul
Silvic Baia Sprie în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi în cadrul proiectului
„Să iubim şi să protejăm pădurea”, coordonator: prof. Hanni Petric;
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XIV. Diagnoza unităţii şcolare
Analiza SWOT – anul şcolar 2018 – 2019
O etapă importantăîn proiectarea şi planificarea managerială a fost diagnoza – analiza stăriide
fapt a unităţii. Aceasta a fost punctul de plecare în elaborarea unei strategii coerente, capabile să
elimine cea mai mare parte din problemele care au frânat desfăşurarea procesului educaţional
încondiţii favorabile realizării scopurilor educaţiei.
Analiza SWOT s-a făcut pe toate domeniile de referinţă privind activitatea educativă:
curriculum, management, resurse umane, materiale, informaţionale.















PUNCTE TARI
Cadre
didactice
titulare
calificate,
majoritatea cu gradul didactic I;
Perfecționarea majorității cadrelor didactice
prin stagii de formare în management
școlar, problematica reformei, specialitate;
Existența în școală a unor rețele de
calculatoare, laborator multimedia;
Interesul cadrelor didactice pentru un
învățământ modern;
Participarea elevilor și a cadrelor didactice
la activități extracurriculare;
Interesul
conducerii
școlii
pentru
dezvoltarea bazei material;
Pentru fiecare nivel de școlarizare, școala
dispune de întregul material curricular
(planuri de învățământ și programe școlare,
programe școlare alternative);
La nivelul fiecărei catedre există auxiliare
curriculare – manuale, caiete de lucru,
ghiduri de aplicare, culegeri de probleme,
îndrumătoare etc;
Desfăşurarea activităţii didactice într-un
singur schimb;
Înregistrarea unor progrese reale privindp
erformanţele şcolare şi comportamentale
ale elevilor;
Preocuparea permanent pentru orientarea
şcolarăşi profesională a elevilor;
Asigurarea unui management strategic şi
operaţional modern şi democratic la nivelul
şcolii;
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PUNCTE SLABE
Absența unor spații de lucru corespunzătoare
pentru clasele din învățământul gimnazial;
Absența fondurilor necesare organizării
spațiilor de lucru la standarde europene;
Implicarea unui număr mic de cadre
didactice în realizarea de proiecte prin care să
se atragă fonduri financiare pentru școală;
Absența motivației profesionale observată la
unii dintre colegi;
Implicarea superficială a unor diriginți pentru
amenajarea unui climat ambiental agreabil în
sala de clasă;
Inexistența unui sistem performant de
supraveghere a spațiilor școlare;
Opțiunile elevilor pentru CDŞ se fac uneori și
în funcție de abilitățile și competențele
profesorilor și de nevoile de încadrare a
resurselor umane;
Absolvenții de clasa a VIII-a care optează
pentru alte licee;
Lipsa de interes din partea unor elevi și
părinți pentru procesul instructiv-educativ;
Spațiul insuficient pentru desfășurarea
activităților sportive;
Interesul scăzut al elevilor pentru asimilarea
cunoştintelor teoretice şi la unii lipsa de
preocupare pentru dezvoltarea abilităţilor
practice;
Numărul foarte redus al elevilor apţi de
performanţă şcolară;

 Gestionarea eficientă a resurselor materiale
şi financiare;
 Conexiune la internet în toate sălile şi
birourile liceului;
 pentru disciplinele tehnologice curriculum
(recent modificat) este mai logic mai
potrivit pregătirii elevilor;
 comunicarea profesor-elev-familie este tot
mai usor de realizat datorita mijloacelor de
comunicare modern;
 numărul de elevi în clasă este redus
procesul educative sporind în eficiență









OPORTUNITĂŢI
Posibilitatea de informare și comunicare
rapidă cu IȘJ prin forum;
Creșterea sprijinului din partea Consiliului
Local pentru susținerea actului educațional;
Sprijinirea elevilor provenind din medii
sociale defavorizate prin programe
guvernamentale;
Posibilitatea îmbunătățirii bazei materiale
prin realizarea unor proiecte de finanțare;
Sprijin din partea Consiliului reprezentativ al
părinților;
Dezvoltarea parteneriatelor educaționale
încheiate până în prezent cu unități de
învățământ;
Cadre didactice tinere cu spirit de inițiativă;
Asigurarea unor cursuri de perfecționare
gratuite prin CCD.
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AMENINŢĂRI
Exodul continuu a forței de muncă pe piața
UE, cuconsecințe serioase în planul educației
primite de copii la nivelul familiei;
Nesupravegherea elevilor în cazul familiilor
dezmembrate sau ale celor plecate în
străinătate;
Populația școlară în continua scădere,
lucrucare poate genera dificultăți în realizarea
planului de școlarizare pentru perioada
următoare;
Instabilitatea cadrului legislativ – care
generează de foarte multe ori cheluirea unui
capital de timp și energie nervoasă foarte
mare în procesul decizional la nivelul
conducerii liceului;
Autonomia instituțională, formulată numai
lanivel teoretic, limitează posibilitatea
deciziei lanivel de liceu;
Importanța redusă pe care societatea o acordă
în această perioadă cadrelor didactice;
Posibilități financiare foarte reduse pentru
stimularea performanțelor profesionale și
școlare;
Absența unei strategii coerente de absorbție a
absolvenților pe piața forței de muncă, ceea
ce conduce la apariția dezinteresului unor
elevi și părinți pentru activitatea școlară;
Insuficienta diversificare și adecvare a CDŞ
la cerințele și solicitările părinților și a
elevilor poate scădea motivația acestora









pentru învățare precum și interesul pentru
această unitate de învățământ;
Situația socio-economică precară a familiilor
din care provin elevii;
Insuficienta conștientizare a părinților
elevilor privind rolul lor de principal partener
educațional al școlii;
Creșterea efectivului obligatoriu de elevi la
clasă cu efecte și consecințe asupra calității
educației;
Slaba motivație financiară a personalului și
migrarea cadrelor didactice tinere spre alte
domenii de activitate.
Elevi tot mai slab pregatiti din gimnaziu
Elevi tot mai putin interesati si motivati sa
invete meseria de mecanic auto
Aria de selectie a elevilor de la scoala
profesionala este tot mai restransa numeric
dar tot mai extinsa pe teritoriul judetului.


12. Propuneri de îmbunătăţire
 ședințe regulate cu părinții, elevii și toate cadrele didactice care predau discipline de
examen la clasa respectivă;
 monitorizarea mai atentă a elevilor;
 formarea unei echipe pluridisciplinare care să producă o schimbare de mentalitate astfel
încât fiecare elev să fie valorizat;
 cursuri pentru părinţi;
 campanie de lămurire a părintilor si elevilor, inclusiv prin orientare scolara si
profesională de calitate, pentru a accepta ca, din moment ce piata muncii ofera doar
10% joburi pentru studii superioare, nu are rost sa se pregătească toti pentru facultate;
 este, ineficient, ca planurile de scolarizare să prevada 60% dintre locuri în filiera
teoretică si vocationala si doar 30% in filiera tehnologică, în timp ce pe piata muncii
procentele sunt exact invers.
 propun introducerea orelor de învatare a limbajelor de programare încă din ciclul
primar;
 Încurajarea cadrelor didactice de a se implica în desfăşurarea unor proiecte şcolare şi
extraşcolare;
 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare profesională, perfecţionare.
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