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RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN
ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

I. Activitatea managerială
I.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială. Analiza activității
desfășurate de conducerea unității
- Încadrarea s-a făcut in conformitate cu metodologia în vigoare și s-au constituit grupurile si echipele
de lucru necesare bunei desfășurări a activității în anul școlar 2019 – 2020
- S-au constituit comisiile la nivelul școlii, aducându-se la cunoștința șefilor acestora obligațiile ce le
revin
- S-au întocmit fisele posturilor și contractele de muncă pentru cadrele didactice nou angajate în școală.
- S-au reînnoit autorizații de funcționare acolo unde era cazul.
- S-au încheiat protocoale de colaborare cu Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu, Grădinița nr. 33 Sibiu și
Grădinița „Elefănțelul Curios” Sibiu, în cadrul căreia se află și grupele de creșă, în vederea desfășurării
practicii pedagogice a elevilor de la profilul pedagogic.
- S-au parcurs etapele prevăzute de OMEC 5460/2018 cu modificările ulterioare, Metodologia cadru
privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019– 2020.
În baza acestei metodologii au fost ocupate orele rămase libere după 15 septembrie 2019, ore ocupate în
urma unui concurs susținut de candidați la noi în școală. Așa au fost ocupate 10 ore de TIC.
- În luna ianuarie – februarie s-a întocmit proiectul de încadrare pentru anul școlar 2020 – 2021
propunându-se posturile vacante în vederea parcurgerii etapelor de mobilitate a personalului didactic,
prevăzute de metodologie, OMEC nr. 5259/2019.
- S-au parcurs etapele de mișcare a personalului didactic conform OMENCS 5259/2019; astfel au fost
ocupat prin pretransfer un post de Limba germană – maternă și un post de geografie; prin detașare în
interesul învățământului un post de limba și literatura română, 18 de fizică, 11 ore de limba și literatura
română, 15 ore educație plastică pentru catedrele rezervate ale directorilor sau inspectorilor școlari. Au
fost ocupate cu personal calificat toate orele disponibile pentru anul școlar 2020 – 2021.
- Echipa manageriala și CA au urmărit respectarea legislației în vigoare, punând accent pe creșterea
calității activității instructiv-educative.
- S-a întocmit planul de activitate al CA, tematica propusă vizând atât probleme administrative, cât și
probleme legate de calitatea procesului instructiv-educativ, de ritmicitatea evaluării, de absenteism.
- S-a avut în vedere respectarea actelor normative – Regulamentul de organizare si funcționare a
unităților școlare, a celorlalte documente legislative in vigoare. S-a reactualizat și aprobat componența
Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în concordanță cu prevederile Legii Nr. 87/13.04.2006.
- S-a elaborat raportul de activitate pentru anul școlar precedent, 2018 – 2019 și de asemenea planul
managerial pentru anul școlar 2019 – 2020. La începutul semestrului I s-a elaborat planul operațional
pentru semestrul I.
- La începutul semestrului al II-lea a fost prezentat consiliului profesoral raportul de activitate pe
semestrul I și planul operațional pentru semestrul al II-lea.
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- S-a discutat în consiliul profesoral oragnizat în sistem de videoconferință situația la învățătură și purtare
pentru anul școlar 2019 – 2020. Au fost numite prin decizie a directorului comisiile de corigențe,
comisiile pentru încheierea situației la învățătură.
- Au fost organizate examenele de încheiere a situației la învățătură și examenele de corigențe în
concordanță cu legislația în vigoare.

I. 2. Organizarea compartimentelor, a consiliilor și comisiilor. Repartizarea
responsabilităților
La începutul anului școlar a fost reactualizată componența Comisiilor ariilor curriculare și a Comisiilor
de lucru din școala noastră. Comisiile metodice care au activat în anul școlar 2019-2020 sunt:
1. Comisia metodică învățământ primar: responsabil înv. Dănăilă Lenuța
Membrii comisiei: Egri Alma, Oprișor Marilena, Cândulețiu Astrid, Bâtiu Susana, Nan Diana, Botezatu
Elena, Natea Sofia, Popa Iulia, Todea Mariana.
2. Comisia metodică de limba și literatura română și limba latină: responsabil prof. Dinu Adela
Membrii comisiei: Crăcea Sorana, Dinu Adela, Țuțurea Liliana, Suciu Olga, Filip Mihaela, Albu
Gabriela, Muraru Dorina, Negru Camelia, Bîc Monique.
3. Comisia metodică de limba și literatura germană: responsabil prof. Baumgärtner Daniela
Membrii comisiei: Nan Diana, Stadler Martin, Christine Manta-Klemens, Baumgärtner Daniela, Bretz
Heinz, Andronic Georgiana.
Comisia metodică de limbi moderne: responsabil prof. Marghitoiu Oana
Membrii comisiei: Ilicuță Anca, Filip Mihaela, Marghitoiu Oana, Popa Anca, Bâja Maria, Stoian
Ștefania, Duda Cristina, Secu Marinela, Bunea Adriana.
4. Comisia metodică de pedagogie și practică pedagogică: responsabil prof. Țălnariu Rodica
Membrii comisiei: Muleșiu Monica, Zoppelt Diana, Muntean Ioana, Frățilă Mihaela
5. Comisia metodică aria curriculară om și societate: responsabil prof. Robu Cristina
Membrii comisiei Radu Ion, Robu Cristina, Pluteanu-Pleșca Elena, Ionescu Alexandra, Oprișor Isaia,
Milea Ana, Lazăr Cătălin, Măieruţ Felicia-Gabriela, Vinți Sorin
6. Comisia metodică de matematică și științe: responsabil prof. Pașcalău Flavius/ Vulcu Liliana
Membrii comisiei: Brezai Liviu, Vulcu Liliana, Sacarelis Daniela, Pașcalău Flavius, Țălnariu Rodica,
Sîrbu Monica, Pașcalău Laura, Vulcu Liliana, Baumgärtner Daniela, Faloba Cosmina.
7. Comisia metodică de informatică, educație tehnologică și arte: responsabil prof. Păltineanu
Mihaela
Membrii comisiei: Păltineanu Mihaela, Vonica Mărioara, Ionușiu Horea, Zauner Camelia, Rizescu Ana,
Popesc Cornel, Florea Bianca.
8. Comisia metodică de educație fizică: responsabil prof. Niculae Ștefan
Membrii comisiei: Pitko Paul, Niculae Ștefan, Gâvan Daniela.
9. Comisia metodică a diriginților: responsabil prof. Crăcea Sorana
Membrii comisiei: Robu Cristina, Pitko Paul, Niculae Ștefan, Ionescu Alexandra, Marghitoiu Oana,
Vulcu Liliana, Țuțurea Liliana, Suciu Olga, Vinți Sorin, Popesc Cornel, Zoppelt Diana, Muraru Dorina,
Vonica Marioara, Ilicuță Anca, Lazăr Cătălin, Baumgärtner Daniela, Dinu Adela, Bunea Adriana, Duda
Cristina, Popa Anca/ Pașcalău Flavius/ Bâja Maria, Muleșiu Monica, Muntean Ioana, Pașcalău Laura
10. Comisia pentru asigurarea calității in educație: responsabil prof. Filip Mihaela
Membrii comisiei: Robu Cristina, Vonica Marioara, Ionescu Alexandra, Nan Diana
11. Comisia pentru acordarea drepturilor elevilor: responsabil prof. Țălnariu Rodica
Membrii comisiei: Țălnariu Rodica, Vonica Maria, Pleșca Elena, Popa Iulia, Grecu Ioana
12. Comisia de organizare a serviciului pe școală: responsabil prof. Filip Mihaela
Membrii comisiei: Oprișor Marilena, Filip Mihaela
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13. Comisia de întocmire a orarului: responsabil prof. Filip Mihaela
14. Comisia pentru manuale: responsabil prof. Niculae Ștefan
Membrii comisiei: Pleșca Elena, Niculae Ștefan, Natea Sofia, Egri Alma, Hutter Iuliana
15. Comisia pentru combatere a violenței: responsabil prof. Frăţilă Mihaela
Membrii comisiei: Niculae Ștefan, Frățilă Mihaela, Pașcalău Flavius, Botezatu Elena
16. Comisia pentru implementarea programelor și proiectelor internaționale: responsabil prof. Filip
Mihaela
Membrii comisiei: Filip Mihaela, Păltineanu Mihaela, Ilicuță Anca, Zoppelt Diana, Dinu Adela,
Pluteanu-Pleșca Elena
17. Comisia de protecție a muncii: responsabil prof. Vulcu Liliana
Membrii comisiei: Vulcu Liliana, Roman Aurel
18. Comisia pentru apărare civilă și PSI: responsabil prof. Brezai Liviu
Membrii comisiei: Roman Aurel, Pitko Paul, Pașcalău Flavius, Brezai Liviu
19. Comisia pentru curriculum: Responsabilii Comisiilor ariilor curriculare.
20. Comisia de promovare a imaginii școlii și colaborare cu comunitatea locală: responsabil prof.
Albu Gabriela
Membrii comisiei: Țălnariu Rodica, Robu Cristina, Zoppelt Diana, Albu Gabriela, Popesc Cornel, Vinți
Sorin, Țuțurea Liana, Popa Anca, Radu Ioan, Pluteanu-Pleșca Elena
21. Comisia pentru verificarea documentelor școlare a frecvenței și ritmicității notării: responsabil
prof. Vonica Marioara,
Membrii comisiei Vonica Marioara, Robu Cristina, Păltineanu Mihaela
22. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră: responsabil prof. Muntean Ioana
Membrii comisiei: Ionescu Alexandra, Albu Gabriela, Muntean Ioana
23. Comisia de selecționare a materialului de arhivat: responsabil secr. Lungoci Elena
Membrii comisiei: Lungoci Elena, Eneotescu Daniela

II. Baza materială
II.1. Dotarea și starea materialelor didactice. Lipsuri, preocupări concrete
pentru eliminarea disfuncționalităților
Școala noastră dispune în general de material didactic adecvat, distribuit în laboratoarele de
chimie-fizică, biologie și informatică, precum și în cabinetul de limba germană.
Toate dotările tehnice de care dispune școala sunt funcționale și sunt utilizate în procesul de
învățământ. Folosirea laboratoarelor este posibilă doar prin mutarea claselor, deoarece acestea sunt
folosite ca săli de clasă. Acest lucru se datorează faptului că în anul școlar 2013 – 2014 au apărut 2 clase
pregătitoare, iar din anul școlar 2019/2020 în școala noastră funcționează o clasă în plus la profilul
pedagogic, clasa cu specializarea educator – puericultor, numărul total de clase crescând astfel peste
numărul de săli de clasă disponibile. Acesta este și motivul pentru care toate clasele gimnaziale au avut
cursurile după-masă. Tot din acest motiv s-a amenajat atelierul mecanicului ca sală de clasă pentru o
grupă de elevi. În timpul vacanței de vară au fost igienizate săli de clasă, grupuri sanitare și holuri, au
fost reparate geamurile și jaluzelele din toate sălile de clasă. Au fost zugrăviți 590 mp, a fost rașchetat
parchetul în bibliotecă și sala 13. În bibliotecă au fost realizate lucrări de reparații, zugrăvit, reamenajare
rafturi. În toată școala a fost făcută curățenie generală.
Au fost constatate disfuncționalități în ceea ce privește semnalul pentru Internet, de aceea a fost
contactată firma de mentenanță pentru a remedia situația. (nu mai devreme de luna octombrie).
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II.2. Scurtă dare de seamă asupra cheltuielilor pentru anul școlar 2019 2020
Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat:

5553263

Defalcare pe articole
Articol
Suma alocată
Salarii
5226554
Cheltuieli de personal
5553263
Vouchere de vacanță
101500
Contribuții asigurări
116035
Transport elevi
Abonamente transport elevi
33803
Bani de liceu, burse R.
Burse
5841
Moldova
Cuantumul sumelor alocate de la bugetul local:
808597
Furnituri de birou
17579
Materiale de curățenie,
materiale de întreținere,
21571
deratizare
Încălzire, curent electric
101104
Apă, canal
28726
Telefon, internet
10027
Cheltuieli cu întreținerea
- revizie centrale termice
- servicii informatice
175363
- lucrări legătorie
Bunuri și servicii
- igienizare
Obiecte de inventar
2142
Reparații curente
- reparații pardoseli
17650
- zugrăvit
Pregătire profesională
11126
Protecția muncii
1133
Materiale
cu
caracter
2445
funcțional
Cheltuieli transport
11574
Burse
Burse merit, orfani, sociale
357930
Cuantumul sumelor din venituri proprii
Obiecte de inventar
979
Sumă cheltuită
Sumă disponibilă
Materiale de întreținere
80
12505
19011
Cărți
11446
Suma alocată

III. Resurse umane
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III.1. Personal didactic
III.1.1. Încadrarea cu personal didactic
Resursele umane reprezentate de personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic sunt
percepute ca esențiale în buna funcționare și dezvoltare a unei instituții de învățământ, în realizarea
obiectivelor stabilite.
La începutul anului școlar 2019 – 2020 încadrarea cu personal a unității se prezintă astfel:

Posturi didactice

Total
Înv. primar
Gimnaziu
Liceu

2015 –
2016
57
12,88
3,07
41,05

2016 –
2017
57,4
13,45
2,93
41,02

2017 –
2018
58,55
13,28
4,50
40,77

2018 –
2019
60,64
13,25
6,25
41,17

20192020
63,11
14,33
6,31
42,47

Personal cu baza
53
49
56
55
60
în școală
Personal cu baza în alte școli
4
4
8
10
13
Posturi personal auxiliar
6
6
6
6
6
Posturi personal nedidactic
12
10
10
9
9
Se remarcă o ușoară creștere a numărului de posturi, lucru care se datorează creșterii numărului
de clase la liceu, prin clasa de profil pedagogic, specializarea educator-puericultor, având în vedere
faptul că din toamna anului 2019 vor intra în vigoare prevederile OUG nr. 9/2018 referitoare la finanțarea
unităților de învățământ antepreșcolar.
Evoluția raportului dintre numărul de elevi și numărul posturilor didactice, adică a eficienței
încadrării cu personal didactic, la începutul anului școlar 2019 – 2020, se prezintă în felul următor:

Primar
Gimnaziu
Liceu

2013 –
2014
23,37
13,11
14,50

2014 –
2015
21,51
12,38
13,50

2015 –
2016
22,43
13,03
13,25

2016 –
2017
20,74
13,65
13,21

2017 –
2018
20,33
13,77
13,12

2018 –
2019
22,25
14,40
13,16

20192020
18,98
14,58
13,35

Se menține creșterea ușoară a eficienței încadrării la gimnaziu, infirmând și anul acesta temerea
că tot mai mulți elevi de la acest ciclu ne vor părăsi pentru școli în care pot învăța dimineața. Se pare că
începerea orelor la gimnaziu cât mai devreme posibil a fost o idee bună, ce a condus la menținerea
efectivelor de elevi. Variația indicatorului la liceu este nesemnificativă, totuși reflectă faptul că unele
clase au efectivele sub 28 de elevi (XI D, XI C, XI E, XII A, XIIE )
Graficul evoluției eficienței încadrării subliniază analiza făcută anterior.
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25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Primar
Gimnaziu

19-20

18-19

17-18

16-17

15-16

14-15

13-14

12-13

11-12

10-11

09-10

08-09

Liceu

07-08
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Axis Title

Făcând o analiză din punct de vedere calitativ, adică al pregătirii profesionale a colectivului didactic
încadrat la C.N.P.A.S. pentru mai mulți ani școlari consecutivi, vom constata următoarele:

Total personal
cu baza în școală
Doctorat
Gradul I

2015 –
2016

2016 – 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

53

49

56

55

60

4

7,54%
3
6,12%
4
7,14%
4
7,2%
4
6,66%
58,49
30 54,45% 34
56,6%
31
27
55,10% 30
53,57%
%
Gradul II
4 7,54% 10
20,40% 13
23,21%
10
18,1
11
18,3%
Definitivat
24,52
8
14,5%
7
11,6%
13
8
16,32% 8
14,28%
%
Debutanți
1 1,88%
1
2,04%
1
1,78%
2
3,6%
3
5,3%
Necalificați
1
1,8%
1
1,6
Datele prezentate în tabel reflectă situația la începutul anului școlar 2019 – 2020. Pe parcursul
anului un coleg a susținut online inspecția specială pentru obținerea gradului didactic I, astfel s-a ajuns
la un număr de 35 de cadre didactice cu gradul I, adică 58,3% din total.
Un alt indicator al nivelului calitativ ridicat al colectivului didactic îl reprezintă procentul
cadrelor didactice ce primesc gradație de merit.
An școlar
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018

Total personal cu baza
în școală
52
50
53
52
50
53
49
56

Gradații de merit
16
13
12
11
9
9
11
14

30,76%
24,52%
22,64%
21,15%
16,98%
18,00%
22,00%
25%
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2018 – 2019
2019 - 2020

55
60

11
16

20%
26%

Pentru anul școlar 2019 – 2020 se constată iarăși o creștere a numărului de gradații de merit în
plată, ceea ce poate fi interpretat ca o recunoaștere a calității profesionale a personalului didactic din
școala noastră.
III.1.2. Activitatea comisiilor
1. Informare privind activitatea membrilor comisiei de limba și literatură română și limba
latină în semestrul II, anul școlar 2019 – 2020
1. Participarea membrilor comisiei la şedinţele de catedră, având următoarea tematică:
 ianuarie: realizarea proiectului de încadrare pentru următorul an școlar
 februarie: organizarea etapei județene a Olimpiadei de lingvistică (18 ianuarie 2020)
participarea membrilor catedrei în calitate de evaluatori la fazele judeţene ale OLLR și
OLAV
2. 15 ianuarie 2020: activități speciale în memoria poetului Mihai Eminescu (Dinu Adela, Bîc
Monique, Filip Mihaela, Albu Gabriela, Țuțurea Liana, Muraru Dorina, Crăcea Sorana și Negru
Camelia)
3. 18 ianuarie 2020: organizarea fazei județene a Olimpiadei de Lingvistică (Dinu Adela, Bîc
Monique, Filip Mihaela, Albu Gabriela, Țuțurea Liana, Muraru Dorina, Crăcea Sorana și Negru
Camelia)
4. 26-28 ianuarie 2020: participare la seminarul Jugend debattiert in MSOE -București (prof. Dinu
Adela)
5. 3 februarie 2020: Organizarea Zilei Cititului Împreună (prof. Dinu Adela, prof. Bîc Monique,
prof. Filip Mihaela)
6. februarie 2020: Participarea membrilor catedrei la carnavalul claselor de liceu
7. Din martie până în iunie 2020, cursurile au fost desfășurate on-line din cauza pandemiei de
coronavirus.
8. Membrii catedrei au participat ca profesori organizatori şi evaluatori în următoarele Comisii:
- Comisia de implementare a programelor şi proiectelor educative.
- Comisiile judeţene de organizare şi evaluare a OLR, Olimpiada de Lingvistică
- Comisia de organizare și evaluare a simulărilor: nov.-dec. 2019
- Comisia de echivalare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba română
- Comisia de echivalare a aptitudinilor pentru profilul pedagogic, clasa a IX-a
- Examenul de Evaluare Națională.
- Examenul de Bacalaureat, sesiunile iulie și august.
- Concursul de titularizare, la Sibiu au fost corectate lucrările de Limba română (1996 de
lucrări, 336 de contestații, 16 lucrări cu diferențe de 1,5 puncte)
9. Situație statistică privind rezultatele obținute la proba scrisă a Evaluării Naționale la disciplina
Limba și literaturaromână
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Rezultatele Simulării Evaluării Naționale

Clasa

VIII

Tot Nr.
al
elevi
elev preze
i
nţi

29

28

Total
elevi
Procent
Tranşe de note
cu
de
note
promovade
567891-4,99
10 promo bilitate
5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
-vare
1

5

5

8

6

3

-

27

96,42%

Numele şi
prenumele
profesorului
clasei

Muraru Dorina

10. Situaţie statistică privind rezultatele obţinute la proba scrisă a Examenului de Bacalaureat la
disciplina Limba şi literatura română, 22 iunie 2020

Total
elevi
Tot Nr.
Procent
cu
al
elevi
de
note
6789elev preze 1-4,99 5promova10
de
5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
i
nţi
bilitate
promo
-vare
Tranşe de note

Clasa

Numele şi
prenumele
profesorului
clasei

XII A

26

26

-

1

4

5

7

8

1

26

100%

Albu Gabriela

XII B

27

27

-

1

1

5

12

8

-

27

100%

Dinu Adela

XII C

29

29

-

1

7

4

6

11

-

29

100%

Țuțurea Liana

XII D

29

29

-

3

5

7

12

2

-

29

100%

Albu Gabriela

XIIE

22

22

-

2

7

7

4

2

-

22

100%

Țuțurea Liana

Total

133

133

-

8

24

28

41

31

1

133

100%

11. Situaţie statistică privind rezultatele obţinute la proba scrisă a Examenului de Bacalaureat la
disciplina Limba și literatura română- august 2020
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Total
elevi
Tot Nr.
Procent
cu
al
elevi
de
note
56789elev preze 1-4,99
promova10
de
5,99
6,99
7,99
8,99
9,99
i
nţi
bilitate
promo
-vare
Tranşe de note

Clasa

XII B

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

100%

Total

1

1

-

-

-

-

1

-

-

1

100%

Numele şi
prenumele
profesorului
clasei

Dinu Adela

12. Situatie comparativă: Simulare vs. Examen

semestrul I Simulare
note
sub 5
5-5,99

10

6-6,99

5

7-7,99
8-8,99

0
XII A

XIIB

XIIC

XIID

XIIE

9-10

Bacalaureat

10

note sub 5
5-5,99
6-6,99

5

7-7,99
8-8,99
9-10

0
XIIA

XIIB

XIIC

XIID

XIIE

10

13. Situație comparativă: Examen de Bacalaureat 2019 vs. Examen de Bacalaureat 2020
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Examen de Bacalaureat-2019
Bacalaureat
10
note sub 5
5-5,99
6-6,99

5

7-7,99
8-8,99

0

9-10

XIIA XIIB XIIC XIID XIIE

Examen de Bacalaureat 2020
Bacalaureat
10

note sub 5
5-5,99

6-6,99

5

7-7,99
8-8,99
9-10

0
XIIA XIIB XIIC XIID XIIE

10

2. Informare privind activitatea membrilor comisiei ariei curriculare om și societate în
semestrul II, anul școlar 2019 – 2020
In cursul anului şcolar 2019 – 2020, membrii catedrelor din aria curriculară « Om şi societate »
au fost preocupaţi de creşterea calităţii procesului instructiv – educativ, realizându-se o parcurgere
integrală a programelor şcolare, cu respectarea riguroasă a obiectivelor şi competenţelor pe care acestea
le propun.
Toate cadrele didactice au realizat corespunzător planificarea pe unităţi de învăţare, în care s-a
ţinut cont de interpretarea rezultatelor obţinute la testele iniţiale. Atât testele iniţiale, cât şi cele
aplicate pe parcurs, ca şi cele finale, respectă obiectivele de evaluare şi prezintă barem de corectare şi
notare. De asemenea, au fost propuse măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor obţinute.
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Cadrele didactice au fost preocupate, în permanenţă, de utilizarea metodelor activ-participative
în procesul de predare-învăţare.
In paralel, membrii catedrelor de istorie, geografie, religie, ştiinţe socio-umane au realizat
următoarele activităţi:
CATEDRA DE ISTORIE:
Prof. Robu Cristina:
- Participare la consiliile profesorale.
-

Participare la consfătuirile organizate de I.S.J. Sibiu .

-

Aplicarea şi analiza testelor iniţiale.

-

Membru in comisiile: comisia metodica a ariei curriculare « Om şi societate », comisia
diriginţilor, comisia pentru verificarea documentelor şcolare, comisia de colaborare cu
comunitatea locală.

-

Organizarea şedinţelor cu membrii catedrelor ariei curriculare “Om şi societate”.

-

Comemorarea Holocaustului: întocmirea de planşe, prezentări de referate, oct. 2019.

-

Participare la Balul bobocilor, noiembrie 2019.

-

Participare la lectoratul cu părinţii, noiembie 2019.

-

Sărbătorirea Zilei Naţionale a României, decembrie 2019.

-

Sărbătorirea Unirii Principatelor : ianuarie 2020.

-

Vizionare de filme la sediul Bibliotecii ASTRA Sibiu, cu prilejul Festivalului de film ASTRA
Film Internaţional, octombrie 2019.

-

Participare la sesiunea de comunicări Marketingul și educația în muzee, octombrie 2018,
finalizată prin publicarea lucrării în broșura cu același nume.

-

Pregătiri suplimentare cu elevii clasei a XII-a C.

-

Profesor corector la examenul național de bacalaureat.

-

Participare training intensiv de formare One World Roumania la școală, 3-6 septembrie 2019,
București.

-

Curs de formare organizat de Digital Nation, mai 2020.

Prof. Lazăr Cătălin :
-Participare la consiliile profesorale.
- Participare la consfătuirile organizate de către ISJ Sibiu.
- Participare la cercul metodic al profesorilor de istorie.
- Organizarea de ședințe cu părinții.
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- Participare la Ziua Colegiului / Sărbătorirea zilei de 1 Decembrie.
- Sărbătorirea Unirii Principatelor.
- Participare la carnaval
- Protocol de colaborare cu ONG-ul One World Romania, octombrie 2020
- Parteneriat școlar cu Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” Sibiu
- Curs formare: ”Tabăra de instructor 2.0”, ianuarie 2020
- Curs formare: ”Îndreptar digital” organizat de către Asociația Techsoup, februarie, 2020
- Curs formare: ”Introducerea filmului documentar în activitatea școlară”, organizat de One World
Romania, septembrie 2019
- Curs formare ”Eficientizarea și modernizarea activității didactice”, organizat de CCD Sibiu, mai
2020
- Curs formare, ”Profesor în online”, organizat de Digital Nation
- Organizarea de dezbateri demonstrative cu participarea elevilor din cadrul clubului de dezbateri al
C.N. ”Samuel von Brukenthal” Sibiu
- Elaborare de resurse educaționale pe platform Kahoot!
- Excursie: Râul Sadului, clasa a IX-a C, noiembrie 2019
- Membru în Comisia de organizare a Evaluării Naționale, 2020.
- Profesor evaluator, Bacalaureat, iunie 2020.
Prof. Oprișor Isaia:
- Vizionare film in cadrul festivalului Astra Film Junior – cl. XII E.
-

Vizitarea Muzeului de Etnografie Săsească Emil Sigerius – cl. XI E.

-

Organizarea spectacolului cu ocazia Zilei liceului.

-

Participare la seminarii organizate în cadrul ZfL.

-

Participare la consiliile profesorale.

-

Consilierea și tratarea diferențiată a elevilor.
CATEDRA DE RELIGIE:

Prof. Milea Ana:

-

Procent de promovabilitate de 100% la toate clasele.

-

Proiectarea unor întâlniri cu părinţii / elevii în conformitate cu documentele unităţii.
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-

Redactarea prognozelor didactice şi a schiţelor de lecţie în concordanţă cu documentele care
concretizează conţinuturile procesului de învăţământ / instruirea diferenţiată centrată pe elev.

-

Realizarea unor lecţii transdisciplinare.

-

Utilizarea mijloacelor TIC.

-

Aplicarea unor fişe / chestionare.

-

Valorizarea rezultatelor prin realizarea unor portofolii / expoziţii.

-

Completarea unor fişe de observaţie a comportamenului elevilor.

-

Tratarea diferenţiată a elevilor.

-

Participări la Seminarii/ Simpozioane/Workshop-uri 2019/2020:

-

“CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ
gimnazial”, 09.06.2020 -29.07.2020.

-

Olimpiada de religie, faza pe școală, 18 ianuarie 2020,calificarea unor elevi la faza judeţeană.

-

Supraveghetor la Simularea Evaluării Naţionale, decembrie 2019

-

Supraveghetor la Simulare pentru Bacalaureat, decembrie 2019.

-

Supraveghetor pe perioada pauzelor al elevilor care au venit la pregătire pentru examene (clasa

.

a VIII-a, a XII-a), 4 iunie 2020.
-

Săptămâna Educaţiei globale, noiembrie 2019, IŞJ

-

Prezentare Power Point cu tema „Lumea se schimbă. Noi?”.

-

Tradiții și obiceiuri religioase cu ocazia sărbătorilor de iarnă (Sf. Nicolae, Nașterea
Domnului, Botezul Domnului), decembrie 2019 .

-

Prezentare Power Point cu tema: Tradiții și obiceiuri religioase cu ocazia sărbătorilor de
iarnă.

-

“Mărţişorul cusut”, 20-21 februarie 2020 -confecţionare mărţişoare în sala de clasă

-

Colind de Paşti ( La-La-Kids); Cântecele copilăriei, 04-08 mai 2020.

-

Vizionare filme documentare şi artistice în Săptămâna Altfel, 04-08 mai 2020.

-

Activităţi de învăţare on-line, 22.04.2020 – 12.06.2020.

-

Prezentare Power Point pentru lecţiile din programă la toate clasele.

-

Activităţi de învăţare on-line, 22.04.2020 – 12.06.2020.

-

Parteneriat educaţional:

-

„ Lăsaţi copiii să vină la mine” :octombrie 2019 -iunie 2020.

-

Biserica „Înălţarea Domnului şi Sf. Nicolae” Mihai Viteazul, participarea la slujbele

.

religioase/ activităţi în cadrul bisericii.
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-

Protocol de parteneriat între Departamentul pentru tineri al Arhiepiscopiei Sibiului și
Colegiul Național Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu,

octombrie 2019 –iunie 2020.

CATEDRA DE SOCIO-UMANE:
Prof. Vinți Sorin
- Pregatire pentru Bac (clasele a XII-a) – inclusiv lunile martie, aprilie, mai, iunie
- Participare la clubul de dezbatere
- Dezbatere demonstrativă (Colegiul Pedagogic vs Colegiul Brukenthal)
- Pregatire personală pentru sustinerea lucrării de grad I
- Sustinerea lucrării de grad I (luna mai)
- Săptămâna Altfel (clasa a XI-a C) in starea de urgenta: Colaj foto (activitatea in pandemie), vizionare
de film românesc, discuții despre filmul românesc, muzeul virtual.

3. Informare privind activitatea membrilor catedrei de educație fizică și sport, anul școlar 2019
– 2020
In anul şcolar 2019-2020, încadrarea la catedra de educaţie fizică este de două norme și jumătate,
fiind cuprinşi elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal.
Membrii catedrei de educaţie fizică au participat la toate consfătuirile şi activităţile metodice
organizate de I.S.J. Sibiu la nivel municipal și județean.
Membrii catedrei au desfăşurat activităţi metodice de optimizare a activităţii de educaţie fizică
în învăţământul preşcolar şi primar, prin întâlniri cu educatoarele şi învăţătorii metodişti, sau organizat
lecţii demonstrative şi interasistenţe.
La începutul anului școlar în data de 18.09.2019 la nivelul catedrei s-a organizat o şedinţă de catedră,
în care au fost discutate următoarele:
- prezentarea raportului de activitate a anului şcolar 2018 - 2019;
- prezentarea planului de activitate pe anul școlar 2019 – 2020 şi sarcinile ce revin fiecărui membru
al catedrei;
- stabilirea programului de funcţionare al catedrei, cu planificarea eficientă a activității, stabilirea
orarului pentru fiecare profesor al catedrei, pe baza sportivă existentă la nivelul unităţii şcolare;
- găsirea unor soluţii pentru a ne desfăşura activitatea eficient în perioada rece cu clasele din ciclul
primar (sala festivă);
- prezentarea fișei de protecția muncii și modificările aduse acesteia;
- în Consiliul profesoral s-a stabilit ca elevii care vin fără echipament sportiv adecvat să primească
observație individuală consemnată la sfârșitul catalogului. La două observații individuale
consemnate pe semestru se va scădea nota la purtare cu un punct;
- marcarea terenului pentru aruncări la distanță;
- jocuri și parcursuri aplicative desenate pe asfalt (curtea școlii).
Au fost întocmite planificările la fiecare an de studiu în parte, materia planificată a fost parcursă în
totalitate de profesori, existând evaluare la fiecare probă în parte.
S-au luat în discuție probele și normele de control care urmează să le aplicăm la clase, baremele și
grilele de evaluare.
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S-au organizat şi desfăşurat competiţii de baschet, handbal, volei, tenis de masă, fotbal, prilej cu care
a fost făcută selecţia elevilor care fac parte din echipele reprezentative ale şcolii, ce vor participa la
Olimpiadele Sporive Şcolare.
Pe parcursul semestrului I s-a participat la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, la următoarele
competiţii :
 fotbal cu echipa de băieți gimnaziu unde s-a obținut locul IV la etapa municipală, profesor Ștefan
Niculae;
 fotbal cu echipa de băieți liceu unde s-a obținut locul VI la etapa municipală, profesor Ștefan
Niculae;
 handbal cu echipa de fete liceu, obținându-se locul II la etapa municipala, prof. Niculae Stefan;
 tenis de masă, cu elevele Șitoianu Denisa din clasa a X-A și Gândilă Andrada din clasa a IX-a
A, eleva Șitoianu Denisa a obținut locul III la etapa municipală, prof. Niculae Ștefan;
 volei feminin liceu - locul V la etapa municipală, prof. Pitko Paul;
 șah cu elevul Toma Antonio clasa a IX-a A, locul VI la etapa municipală, prof. Pitko Paul
În perioada de pandemie cursurile s-au desfășurat în mediul online, profesorii catedrei au transmis
modele practice de structuri și modele de exerciții către toți elevii Colegiului.
Cursuri de perfecționare:
Prof. Niculae Ștefan
 "Profesor în online" desfășurat în perioada 9-17 mai 2020;
 Participare la Proiectul "Integrare sustenabilă socială și educațională prin activități sportive";
Prof. Pitko Paul
 "Telefoane mobile în activități educaționale".
4. Informare privind activitatea membrilor catedrei de Informatică și Educație Tehnologică în
semestrul II, anul școlar 2019 – 2020
Activități desfășurate de membrii catedrei de Informatică, Educație Tehnologică și Arte:
Prof. Vonica Mărioara
 am desfășurat activitate de mentorat pentru un grup de studenți de la facultatea de inginerie
(Electronică aplicată), februarie – mai 2020
 am participat la activitatea referitoare la „siguranța pe net” organizată de către Logiscool Sibiu
pentru elevii de gimnaziu, CNPAS, 11.02.2020
 am desfășurat în cadrul orelor de informatică și TIC o activitate specifică „Siguranței pe Internet”
și am accesat platforma www.farafrica.ro, cu elevii claselor V-VII de la CNPAS, 13.02.2020
 am organizat olimpiada de Educație tehnologică pe școală, ianuarie 2020, CNGL și CNPAS
 elevii calificați pentru faza județeană:
- Galea Ana – clasa a V-a CNGL
- Ganea Alexandra Maria – clasa a V-a CNGL
- Țugneanu Radu Mihai – clasa a V-a CNGL
- Băila Gabriela Ștefana – clasa a V-a CNPAS
- Arsin Georgian Ștefan – clasa a V-a CNPAS
- Săvoiu Adina Maria – clasa a V_-a CNGL
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- Manolea Andrei - clasa a VI-a CNGL
- Bozan Andreea – clasa a VI-a CNPAS
- Nistor Ioan Casian – clasa a VI-a CNPAS
- Sîrbu Victor Adrian – clasa a VII-a CNGL
- Haiser Larisa Maria – clasa a VII-a CNPAS
- Șlarcu Ioana Alexandra – clasa a VIII-a CNGL
- Milea Ioana Mădălina – clasa a VIII-a CNPAS
am pregătit elevii pentru Olimpiada de Educație tehnologică, faza județeană CNPAS și CNGL
am făcut parte din Comisia de evaluare și organizare a Olimpiadelor la disciplinele din aria
curriculară „Tehnologii” – Fabricarea produselor din lemn, etapa județeană, în calitate de
evaluator, 22.02.2020
am făcut parte din Comisia de evaluare și organizare a Olimpiadelor la disciplinele din aria
curriculară „Tehnologii” etapa județeană, în calitate de secretar, 22.02.2020
rezultate obținute la olimpiadă:
- Țugneanu Radu Mihai – Premiul I
- Ganea Alexandra Maria – Premiul II
- Săvoiu Adina Maria – Premiul II
- Haiser Larisa Maria – Premiul II
- Sîrbu Victor Adrian – Premiul III
- Șlarcu Ioana Alexandra – Premiul I
- Milea Ioana Mădălina – Premiul II
am postat pe didactic.ro rebusuri
am participat la activitatea metodică „Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță
în activitatea didactică” organizată de CCD Sibiu, 23-24 martie 2020 , 6 ore
am participat și am absolvit cursul online „Introducere în Scratch pentru profesorii de gimnaziu”
organizat de Asociația Techsoup (Predau viitor) 3 februarie – 26 aprilie 2020, 42 de ore
am organizat activități extrașcolare cu elevii clasei a V-a în săptămâna „Școala altfel” 4-8 mai
2020
am contribuit la baza online de resurse educaționale și am publicat pe Didactic.ro 8 rebusuri:
Locuința – ETAP VI; Materiale metalice – ETAP VII; Sisteme de calcul – INFO ȘI TIC V;
Transport aerian – ETAP VI; Transport pe apă – ETAP VI; Alimente vegetale – ETAP V;
Profesie – ET VIII, Energie – ETAP VIII, aprilie- mai 2020
am creat lecții și teste online pe care le-am postat pe platformele educaționale: Google classroom,
Microsoft Teams, aprilie – mai 2020
am creat și încărcat un tutorial video pe yotoube – Joc cu mingi – (program Scratch)
am participat și am absolvit cursul „Profesor în Online” organizat de Digital Nation, 9-17 mai
2020, 30 ore
am postat pe platforma digital explorer materialul: Materiale lemnoase: Proveniență. Clasificare;
Bucătăria și dotarea acesteia și Fișă de lucru – Materiale lemnoase: Proveniență. Clasificare. Mai
2020
am făcut parte din Comisia pentru examenul de certificare a calificării absolvenților
învățământului liceal, filiera tehnologică, de nivel 4 de calificare, sesiunea iunie 2020, de la
Liceul Tehnologic „Avram Iancu”, în calitate de membru (evaluator) 04.06.2020
am postat pe didactic.ro test online, Test recapitulativ clasa a V-a, - diplomă contribuție resurse
educaționale deschise, 04.06.2020
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am postat pe didactic.ro test online, Test de evaluare sumativă – Materiale textile, clasa a VII-a,
Teste de evaluare sumativă – Materiale lemnoase, clasa a VII-a - diplomă contribuție resurse
educaționale deschise, 09.06.2020
am făcut parte din Comisia din unitatea de învățământ pentru Evaluarea Națională la clasa a VIIIa de la CNPAS, pentru anul școlar 2019-2020, în calitate de membru și responsabil cu derularea
și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video
am făcut parte din Comisia de bacalaureat din Centrul de examen, de la Colegiul tehnic Cibinium,
Sibiu, în calitate de membru, sesiunea iunie-iulie 2020
am făcut parte din Comisia de admitere în clasa a V-a de la CNGL, 30.06.2020, în calitate de
profesor asistent
am verificat dosare de gradație, în calitate de membră în Consiliul consultativ al disciplinei
educație tehnologică, 03.07.2020 (la Liceul Tehnologic de industrie Alimentară „Terezianum”)
am făcut parte din Comisia pentru elaborarea subiectelor/baremelor pentru ocuparea posturilor
didactice/ catedrelor declarate vacante /rezervate în învățământul preuniversitar, în calitate de
propunător, elaborator și evaluator 31.08.2020

Prof. Păltineanu Mihaela
- am participat la întâlnirile organizate în cadrul catedrei
- am participat la cercul metodic al profesorilor de informatică
- am participat la consiliile profesorale
- am utilizat în procesul de predare, învățare și evaluare platforma edmodo.com
- am desfășurat în cadrul orelor de TIC o activitate specifică „Siguranței pe Internet” și am accesat
platforma www.farafrica.ro, cu elevii claselor a IX-a
- am fost membru în juriu la Carnavalul Pe firul de păianjen al memoriei organizat de clasele a Xa, martie 2020
- am fost profesor colaborator în cadrul proiectului Et en plus, je parle francais, secțiunea scurt
metraj, organizat de Institutul Francez și Asociațiile Clubul Francofon de Afaceri Cluj și Sibiu,
martie 2020
- am fost membru în comisia de organizare și evaluare la Concursul Național de Utilizarea
Calculatorului Dual PC, desfășurat online, în 14.03.2020
- am coordonat elevi participanți la Concursul Național de Utilizarea Calculatorului Dual PC,
14.03.2020. Rezultate obținute:
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.

Nume prenume elev

Clasa

Secțiunea

Comșa Maria Karina
Dancu Alexia Elena
Hiciu Raluca-Daniela
Hogea Rebeca Elena

XC
XA
XA
XB

Foto
Foto
Foto
Foto

Todone Paola-Ana

XA

Foto

Premiul
III
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Premiu
special
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am coordonat elevi participanți la Concursul Regional TopInfo, desfășurat online, în mai 2020.
Rezultate obținute:
Nr.
crt
1.

-

Nume prenume elev
Budac Iulia

Clasa
XB

Secțiunea
PowerPoint

Premiul
III

am creat fișe de lucru și teste online pe care le-am postat pe platforma educațională Edmodo,
martie – iunie 2020
am realizat posterul de promovare a școlii în Ghidul Liceelor 2020 din județul Sibiu, apărut în
mai 2020
am fost membru în comisia de bacalaureat pentru echivalarea competențelor digitale, iunie 2020
am fost membru în comisia de bacalaureat pentru echivalarea competențelor digitale, sesiunea
din toamnă, septembrie 2020
am participat la consiliul clasei a X-a C

Prof. Ionușiu Horea
- am participat la întâlnirile organizate în cadrul catedrei
- am participat la cercul metodic al profesorilor de informatică
- am participat la consiliile profesorale
- am utilizat în procesul de predare, învățare și evaluare platforma edmodo.com
- am desfășurat în cadrul orelor de TIC o activitate specifică „Siguranței pe Internet” și am accesat
platforma www.farafrica.ro, cu elevii claselor a IX-a
- am fost membru în comisia de organizare și evaluare la Concursul Național de Utilizarea
Calculatorului Dual PC, desfășurat online, în 14.03.2020
- am coordonat un elev de la Liceul Ghe. Lazăr Avrig care a participat la Concursul de Robotică
NextLab și s-a calificat în faza a II-a, aprilie 2020
- am creat fișe de lucru și teste online pe care le-am postat pe platforma educațională Edmodo,
martie – iunie 2020
- am creat un album on-line pentru absolvenții claselor a XII-a, aprilie-iunie 2020
- am fost membru în comisia de examen la evaluarea națională ca și persoană de contact, iunie
2020
- am fost membru în comisia de bacalaureat ca și secretar de comisie și persoană de contact, iunieiulie 2020
- am fost membru în comisia de bacalaureat pentru echivalarea competențelor digitale, iunie 2020
- am fost membru în comisia de bacalaureat pentru echivalarea competențelor digitale, sesiunea
din toamnă, septembrie 2020
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Prof. Popesc Cornel
1. Activități metodice
o Întocmirea portofoliilor elevilor de la clasele de învățători- educatori, solfegii, repertoriu
de cântece pentru grădiniță / învățământ primar
o Pregătirea ansamblului coral al colegiului, repetiții, selecția repertoriului – genuri
muzicalediverse, fragmente muzicale cu grad înalt de dificultate: folclor, arii de operă,
muzică pop, muzică rock
o Cursuri de pregătire a elevilor pentru:
 Instrumente de suflat
 Pian
 Dirijat coral
 Canto
2. Activități artistice:
o Clasa a II-a, învățător Todea Mariana, a cântat online pentru proiectul Cantus Mundi, au
trimis înregistrări individual
o Elevii din corul Peda Sonora au susținut activități online cu Corul Madrigal
o Ioana Hașegan din clasa a IX-a B a participat la concursul online de muzică ușoară, voce
și chitară “Adrian Ordean”.
Prof. Florea Bianca
- Implicare în cadrul comisiei metodice:
o în luna septembrie 2019- model proiectare anuală pe unităţi de învăţare clasa a-IX-a- aXII-a;
o în luna octombrie 2019- inter-asistenţă prof. Zauner Camelia, depunere proiect de
specialitate „Hans Hermann”-concurs CAERI;
o în luna noiembrie 2019- „Legendele curcubeului”, Proiectul Educativ judeţean
,,Festivalul Culorilor - Dezvoltarea creativităţii şi comunicării prin artă”- participare;
o în luna decembrie 2019- expoziţie pictură tematică „Iarna pe uliţă ”; participare concurs
CAERI – „Magia Crăciunului”;
o în luna ianuarie 2020- participare Concurs internaţional de specialitate – „100 de culori
pentru pace” Roma, Italia;
o -luna martie 2020- luna iunie 2020 cursuri şi activităţi on line.
- Consilierea cadrelor didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a
planificărilor semestriale
o Inter-asistențe
o Diseminarea exemplelor de bune practici
o Inspecții la clasă profesori cu definitivat
- Efectuarea de asistențe la ore
o Au fost efectuate asistențe la ore, conform planului de activitate al comisiei metodice:
prof. Zauner Camelia, prof. Popesc Cornel
- Proiecte și parteneriate școlare
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o Depunere proiect MEN – Concursul Naţional de artă plastică „Hans Hermann”-2020
avizat în CAERI 2019-2020/ organizator ;
o Proiecte tematice la nivelul unităţii şcolare „Legendele curcubeului” şi expoziţie de
pictură tematică „Iarna pe uliţă”;
o Proiectul Educativ judeţean ,,Festivalul Culorilor - Dezvoltarea creativităţii şi
comunicării prin artă”,organizat de Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu parteneriat educaţional, participare.
o Concurs de artă plastică ,CAERI 2019-2020– „Magia Crăciunului”- parteneriat
educaţional ISJ Mehedinţi;
o Concurs internaţional de artă plastică – „100 de culori pentru pace”, participare, Roma,
Italia, 2019;
o Conferinta “Incursiuni în curriculum”participare cu articol, Botoşani, 2019;
Cursuri de perfecționare / seminarii / conferințe
o “Abordarea interdisciplinară a curriculumului pentru învăţământul preuniversitar”,
2019, CCD Sibiu;
o „Educaţie interculturală pentru o şcoală nouă”, 2019 CCD Sibiu;
o Conferința naţională: “Inscursiune în curriculum”,CCD Botoşani, 2019;
o “Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță
o în activitatea didactică”, 2020, CCD Sibiu; Proiect POCU-Dezvoltarea şi
implementarea de instrumente motivaţionale şididactice inovatoare pentru şcoala
sibiană incluzivă; Program de formare “Teaching Online” 2020.

Prof. Zauner Camelia
- Moment expozitiv sem 2 : Inceput de Primavara 2020 cls ,IXD,IXC ,XD.
- Pregatire elevi pentru Olimpiada Mestesuguri, obiceiuri si traditii Muzeul Astra 2020, ulterior
anulata.
- Pasi contemporani in cetatea Sibiului Reportaj fotografic in oras, cls.a XC, 8 martie 2020.
Participari concursuri :
-

Zambet de copil in zbor de fluturi ed a IV –a 2020 C.A.E.N Clubul copiilor Turda/Cluj.
o Puica Viviana cls a XD C.N.P.A.S SB

5. Informare privind activitatea membrilor catedrei de limbi moderne, anul școlar 2019 – 2020
La începutul anului profesorii catedrei au depus la termen documentele de proiectare anuală – elaborate
conform cu programele în vigoare. De asemenea au elaborat, aplicat testele predictive ale căror rezultate
le-au analizat în urma aplicării acestora la clasă.
În cadrul ședințelor de catedră s-au discutat modalități de motivare a elevilor și de îmbunătățire a
pregătirii acestora în vederea susținerii probei orale sau scrise la bacalaureat dar și a atingerii nivelurilor
de competențe prevăzute, conform Cadrului European al Limbilor.
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Prof. Duda Cristina
 Desfășurarea de activități de pregătire suplimentara cu elevii care au participat la olimpiada de
limba engleză, faza pe școala. Eleva Szakacs Raluca din XIIC s-a calificat la olimpiada pe
județ, unde a obținut un punctaj de 81p/100p, fiind a patra pe loc (etapa I, cea scrisa. Etapa a IIa nu a mai putut fi susținuta datorita situației provocate de pandemia COVID 19).
 7 elevi (din 13) ai clasei XIIC si-au luat examenul Cambridge.
 Profesor coordonator pentru obținerea atestatului de competenta lingvistica a celor 6 elevi care
si-au ales sa îl susțină si care au obținut note foarte bune (Florea Adela-9,95, Pitur Roxana-10,
Pirvu Daria-10, Toader Iasmina-10, Lazar Sebastian-9,50 si Oprisa Alexandru-10).
 Demararea unui proiect in colaborare cu alte tari (Italia, Portugalia, Franța si Turcia) pe
platforma etwinning, intitulat ‘Confessions of a teenager.’ La acest proiect am lucrat cu 10
elevi din clasa a XII-a C. Au fost realizate două prezentări PowerPoint : una despre tara si
orașul nostru si una cu prezentările elevilor. A fost postată doar prima activitate datorita
situației create de pandemia COVID 19.
 Demararea unui protocol de colaborare cu Colegiul Tehnic ,,Victor Ungureanu’’ din Câmpia
Turzii, împreuna cu domnișoara profesoara Monica Trif. Acest parteneriat are valabilitate 12
luni de la data semnării sale (14.01.2020-14.01.2021).
 Utilizarea a diferite platforme online în procesul de predare-învățare-evaluare: Whatsapp,
email, Zoom.
 Participare la seminarul de formare ,,Standardizarea evaluării pentru olimpiada de limba
engleza’’ (31 ianuarie-8 februarie 2020).
 Participare la cursul ,,Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanta in activitatea
didactica’’ (24-25 martie 2020).
 Participare la webinare online organizate de Pearson (9), de Cambrigde (1), de National
Geographic (2), de Uniscan Grup Educational (8), de Oxford University Press (1), International
House Bucharest (3),
 Participare la cursul online intitulat ’’Integrating Critical Thinking in Exploration of Culture’’ 3
iunie 2020 - 18 iunie 2020.
 Participare la Olimpiada de limba engleza ca profesor corector (faza pe scoala 17 ianuarie
2020, faza judeteana 7 martie 2020)
 Profesor metodist al CNPAS cu practica pedagogica cl. XI B, in sem. II
 Membru in ,,Comisia pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a
dezvoltării sistemului de control intern/managerial’’
 Membru în ,,Comisia pentru organizarea si desfășurarea probelor pentru obținerea atestatului
de competenta lingvistica/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la cls. I-IV’’ (8-12
iunie).
 Membru în ,,Comisia de bacalaureat de echivalare si recunoaștere a competentelor lingvistice si
digitale—2020’’
 Participare ca profesor supraveghetor la Examenul de bacalaureat in perioada 22-25 iunie 2020.
 In perioada 22-30 iunie, participare la următoarele cursuri:
- ’Bullying in Schools: How Should Teachers Respond?’
- ’Inclusive Education: Essential Knowledge for Success’
- ’Creating Apps in the Classroom’
- ’Introduction to Psychology: Developmental Psychology’
- ’Teaching Phonics in Early Childhood’
- ’Introduction to Psychology: The Psychology of Learning’
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’Pre-primary ELT-Laying the Foundations for Linguistic, Social and Emotional
Development’ (webinar)
Participare la Simpozionul International ,,Management Educațional—Realizări si Perspective’’
ghid de bune practici- cu ISBN Ediția a X-a cu lucrarea intitulata ’Educational Games’. (iulie
2020)
Participare la Sesiune Națională de comunicări științifice a cadrelor didactice ,,Practici Actuale
pentru Învățarea Remediala’’ cu ISBN—Auxiliar Curricular cu lucrarea ’The Use of
Educational Games to Improve Communication Skills in English’ (iulie 2020)
Publicarea unui articol în revista ,,Magistrum’’—nr.2/2020 cu ISSN (Este Revista Asociației
Specialiștilor in educație ,,Magistrum”) ,,Comunicarea didactica’’ (iulie 2020)
Donație către biblioteca școlii a un număr de 10 de cărți noi.
De ,,Ziua europeana a Limbilor Străine’’ (26 septembrie 2018) - activitate pe grupe cu elevii
cl. a IV-a B
In data de 15 octombrie 2019 - vizionare a unui film la Centrul ,,Ion Besoiu”--,,George’’ si
,,Parul lui Ahmed’’ (cl. VI A)
In parteneriat cu doamna Consilier educativ - realizarea proiectului ,,Călătorie printre emoții,”
proiect finalizat cu panou afișat in holul scolii. (7 noiembrie 2019)
De ,,Zilele Liceului,” 29 noiembrie 2019, activități pe tema Jocul din trecut/jocul din prezent cu
clasa a VI-a A
Dezbatere pe tema ,,Obiceiuri de Crăciun in lumea întreagă.’’ în data de 12 decembrie 2019,
împreună cu elevii clasei a VI-a A
Organizarea unui un moment artistic cu elevii cl. a VI-a A in colaborare si cu celelalte clase de
gimnaziu la care au participat si părinți - 18 decembrie 2019
Activități speciale cu ocazia zilei de Haloween (30.10.2019-cl.IIIB—au desenat diverse măști
și le-au prezentat), de Thanksgiving (1 noiembrie 2019—cl.VA), de Craciun (’’Santa is
here’’—poveste la IIB), de Valentine’s Day (concurs de poezii-cl.VI A) si de Ziua Mamei
(concurs de felicitări PA, PB)
Participare în data de 15 iunie 2020 la Proiectul Educațional-,,Tradiții Multiculturale Pascale,’’
ediția a III-a cu trei creații ale elevilor de cl I B (Popa Iunia-Felicitare de Pasti; Imbarus IrinaIepuraș drăgălaș, Canduletiu Lukas- Primavara).
-















Prof. Oana Marghitoiu
- Participare ca profesor evaluator la concursul de discursuri English Speaking Union desfășurat
la Colegiul Național Gh. Lazăr Sibiu la etapa locală.
- Metodist și membru în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu
- Șef al catedrei de Limbi moderne și coordonez activitatea acesteia.
- Desfășurarea de activități dedicate diversității culturale și lingvistice de Ziua Europeană a
Limbilor Străine, septembrie 2019
- Participare la „Ziua Liceului” alături de elevii clasei a XII-a C, în data de 29 noiembrie
- Martie 2020: Managementul proiectelor educaționale
- Martie 2020: Profesorul evaluator și Olimpiada de Limba engleză
- Participare la Olimpiada de limba engleza ca profesor organizator și profesor corector (etapa pe
scoală 17 ianuarie 2020, și etapa județeană 7 martie 2020)
- Membru în ,,Comisia pentru organizarea si desfășurarea probelor pentru obținerea atestatului
de competenta lingvistica/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la cls. I-IV’’ (8-12
iunie).
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Membru în ,,Comisia de bacalaureat de echivalare si recunoaștere a competentelor lingvistice si
digitale—2020’’
Participare ca profesor supraveghetor la Examenul de bacalaureat in perioada 22-25 iunie 2020.
Profesor coordonator pentru obținerea atestatului de competenta lingvistica a celor 16 elevi
care si-au ales sa îl susțină si care au obținut note foarte bune
Utilizarea a diferite platforme online în procesul de predare-învățare-evaluare: Whatsapp,
email, Zoom, Edmodo, Google Classroom.

Prof. Anca Ilicuță
RAPORT DE ACTIVITATE - AN ȘCOLAR 2019-2020

1. Olimpiada:
- Membru in comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de corectare si de evaluare
a lucrarilor scrise, pentru Olimpiada de limba engleză, faza pe școală, ianuarie 2020
-Pregatirea suplimentară a elevilor (clasele a 9-a, a 10-a) pentru participarea la olimpiadă
2. Concurs județean: Pregătirea elevilor participanti la Concursul Naţional de creaţie si
interpretare “Speak Out”, decembrie 2019-februarie 2020, concurs la care eleva Popescu
Alexia (cl a 10-a A) s-a calificat pentru faza judeteană
3. Parteneriate: Asociatia Incluziv, Teatrul pentru copii si tineret Gong
4. Serbări școlare:
- Desfăşurarea de activităţi dedicate diversităţii culturale şi lingvistice de Ziua Europeană
a Limbilor Străine, septembrie 2019
- Organizarea de proiecte, prezentari, colaje foto-video, cu elevii clasei a XI-a C, cu ocazia
sărbătoririi “Zilei Colegiului CNPAS”, noiembrie 2019
5. Excursii, drumeții: excursie educativă la Câmpina-Brasov, cu elevii clasei a XI-a C,
octombrie 2019
6. Spectacole, vizionări:
- Participarea la spectacole de teatru; vizionare de film, in cadrul „Astra Film Junior”
7. Meditații - sustinute online, pentru bacalaureat si atestatul de competență lingvistică. cl a
XII-a A, B
8. Formare continuă:
- Promovarea de activitati de invatare interactive, prin utilizarea platformelor digitale:
Google Classroom, a aplicaţiilor pentru video-conferinţe Google Meet şi Zoom,
evaluarea activitatii elevilor pe Classroom si Khan Academy
- Participarea la webinarii si cursuri de perfectionare, organizate de CCD si ISJ Sibiu
- Cursuri de perfectionare, in utilizarea instrumentelor realizate cu ajutorul tehnologiei:
 Profesor in online, organizat de Digital Nation, mai 2020
 Taking English Teaching Online, organizat de US Embassy, mai 2020
9. Alte activități:
- Metodist al CNPAS si ISJ Sibiu
- Membru in Comisia de mobilitate la nivelul CNPAS
- Membru in Comisia de verificare a cunostintelor de limbi moderne, pentru admiterea in
clasa a IX-a, cu predare bilingvă
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Membru in Comisia de evaluare a competentelor lingvistice
Membru in Comisia de organizare, desfasurare si evaluare a atestatului de competenţă
lingvistică la clasele cu profil pedagogic; pregatirea elevilor in vederea susținerii acestui
atestat
Membru in Comisia pentru implementarea proiectelor educationale
Membru al asociatiei EDAR (Educational Drama Association in Romania)

Prof. Bâja Maria
 26 septembrie 2019 Ziua Limbilor Europene - CL XIIa E/ X ACNOG "Mini dialogues
improvises" si CSEI nr 2 – imersie în comunicare LMGR ( Limbaj Mimico- Gestual
Romanesc și creare de jocuri referitoare la capitale și limbi vorbite în spațiul european alături
de crearea unor desene, afișe și decorare de baloane cu mesaje de prietenie
 26 noiembrie 2019, „Thanksgiving Celebration”. Activități interactive cu elevii din XII a- în
încercarea de a înțelege si trăi ideea recunoștinței ca valoare de viața- experiență culinară, de
recitare poeme, discuții libere, etc
 6 octombrie-decembrie 2019 în cadrul Parteneriatului CNPAS (XIIE)/ CNOG(XA) și CSEI nr
2 Sibiu, "Dăruind vei dobândi",
atelier de pictură angelică
inițiere în dans și mișcare ritmică
colectare și trimitere de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
vizitarea și colindarea seniorilor, casa Roth, Sibiu
 5 si 20 decembrie 2019 mini concert de Sf. Nicolae și participare la serbarea de Crăciun , elevii
claselor V-VIII ( colind în limba franceză)
Prof. Secu Marinela
 Octombrie - participare la cursul de formare MOOC„ Enseigner le francais langue etrangere
aujourd’hui” –Parcours decouverte un cours propose par Cavilam – Alliance francaise de Vichy
 Noiembrie - participare la cursul de formare MOOC„ Enseigner le francais langue etrangere
aujourd’hui” –Parcours avance un cours propose par Cavilam – Alliance francaise de Vichy
 14-20 octombrie - participare împreună cu elevii clasei a IX- B la festivalul de film Astra Film ,
am vizionat filmul „Lecții simple”
 Cu ocazia Zilei Colegiului - participare împreună cu clasa a X B si clasa a IV -a la activitățile
desfășurate cu tema „ Jocul” si la serbarea organizata în sala festivă
 Profesor coordonator la proiectul educațional internațional ” De-a franceza/ Jouons avec la
langue francaise” , proiect care se derulează pe tot parcursul anului școlar 2019-2020 in
colaborare cu ISJ Sibiu, Casa Franceza Ille et Villaine, Clubul Francofon de Afaceri din Sibiu,
Sc . Gen. ‚ Nicolae Iorga” Sibiu,Sc. Gen. „ Radu Selejan” Sibiu, Lic. Teoretic” Constantin.
Noica” Sibiu, Col Nat. „Octavian Goga” Sibiu, Col Nat. „Gheorghe Lazar” Sibiu
 Profesor coordonator la proiectul „Le francais au quotidien”, proiect care se derulează pe tot
parcursul anului școlar 2019-2020 in colaborare cu Casa Franceza Ille et Villaine
 31 ianuarie - participare cu elevi din clasa a IX-a B la concursul județean de limba franceza
”Francophones en Roumanie”. La acest concurs elevii au obținut locul I
 Februarie - pregătire suplimentara cu elevii care au participat la Delf
 Februarie - participare la Seminarul de formare „Standardizarea evaluării pentru olimpiada de
limba franceza”
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In 20 februarie - participare (ca profesor coordonator cat si profesor evaluator) cu elevi din
clasele a IXC si F la concursul județean ”Le francais sans frontieres”. La acest concurs elevii au
obținut mențiune.
27 februarie - participare cu elevi din clasele a X B si a XI a B la concursul” Premiile CFA”
organizat de Clubul Francofon de Afaceri la secțiunea „Scurt Metraj” in colaborare cu Prof .
Paltineanu Mihaela
29 februarie - participare ca si profesor evaluator la Olimpiada județeană de limba franceza
1 martie - participare cu elevi din clasa a X B la Festivalul –concurs regional „Les voyageurs
Francophones”. La acest concurs elevii au obținut locul II
6 martie - participat la atelierul „Avec Julien et Matthieu en francais” organizat de Institutul
Francez Cluj, împreună cu elevii claselor a XII -a B si C
19 martie - participare la webinarul Ifprofs ”Quels outils, quelles actions dans un environnement
low-tech” organizat de Institutul Francez
4-17 iunie - participare la programul de formare "Eficientizarea și modernizarea activității
didactice utilizând instrumente online", Organizat De CCD Sibiu

Prof. Diana Negoescu
 Activități legate de Halloween – cls. a-VIIIa.
 Activități specifice Crăciunului – cls. a II-a, cls. a IV-a.
Prof. Luca Paula
 Participare la următoarele cursuri de perfecționare:
o Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță în activitatea didactică.Aprilie 2020
o Eficientizarea și modernizarea activității didactice online CCD SIBIU– Mai 2020
o Profesor in Online, program realizat de Digital Nation- Mai 2020
o Conferință națională „Știri de la sfârșitul veacului XXI” – 23-24 noiembrie 2019
o Manager de concurs – Concurs Național Premium Class – noiembrie 2019
o Simpozion Național - „Ziua Educației” – octombrie 2019
 Concurs National Multidisciplinar Premium – membru comisie
 Concurs International Formidabilii ediția a XXI-a – 20.11.2019 – coordonare, organizare,
evaluare
 Sesiune de comunicări științifice si istorice ediția a X-a -februarie 2020 -Liceul Gh Lazar Avrig
 Premiul I -eleva Gafton Ana Maria din cls XII- A in cadrul Simpozionului Național - „Ziua
Educației” – octombrie 2019
 Publicarea lucrării Sașii din Transilvania cu ISSN in cadrul sesiunii de comunicări științifice si
istorice Martiriul lui Horea Cloșca și Crișan
Prof. Filip Mihaela
 Desfășurarea de activități dedicate diversității culturale și lingvistice de Ziua Europeană a
Limbilor Străine, septembrie 2019
 Participare la faza județeană a Olimpiadei de limbi romanice – Limba Spaniolă, martie 2020
1.

Participare Olimpiada de
Limbi Romanice –
Limba Spaniolă

TOADER IOANA-IASMINA, 76p
PUREA TEODORA-MARIA,72p
ȚOLEA PAULA-FLORENA, 62p

XIIC
XIIC
XIIC
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Rezultate la examenul pentru obținerea atestatului pentru predarea limbii engleze
Elevi înscriși (XII C, filologie, bilingv engleză) - 22, 22 admiși, note între 8,80 – 10
Elevi înscriși (XII A, B, D, pedagogic, educator-învățător) - 17, 17 admiși, note între 9,80 – 10
6. Informare privind activitatea membrilor catedrei de matematică și științe, anul școlar 2019 –
2020
1.






2.

În cadrul comisiei metodice s-au desfăşurat următoarele întâlniri metodice:
Alegerea responsabilului ariei curriculare – 05 septembrie 2019.
Întocmirea planului de activitate la nivelul comisiei - 26 septembrie 2019.
Analiza rezulatetor obţinute la testele initiale - 31 octombrie 2019.
Planificarea olimpiadelor locale - 28 noiembrie 2019.
Analiza rezultatelor obţinute pe semestrul I – 23 ianuarie 2019.
Prezentarea şi analiza rezultatelor obţinute la olimpiadele locale- 27 februarie 2020.
Membrii catedrei au asigurat parcurgerea integrală a materiei în conformitate cu programa,
întocmind riguros planificările calendaristice.
Membrii catedrei :
Director prof. Ţălnariu Rodica- inspector general adjunct
Prof. Paşcalău Flavius -diector adjunct
Prof. Vulcu Liliana
Prof. Brezai Liviu
Prof. Paşcalău Laura
Prof. Baumgartner Daniela
Prof. Sîrbu Monica
Prof. Sacarelis Daniela-Ioana
Prof. Faloba Cosmina
au desfăşurat următoarele acţiuni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a) Activitatea didactică:
Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare în format electronic.
Proiectarea pe unităţi de învăţare în care se ţine cont de interpretarea testelor iniţiale.
Proiectarea lecţiilor asistate.
Parcurgerea integrală a programei şcolare.
Elaborarea de fişe de lucru individuale şi de grup a activităţilor experimentale, proiecte şi referate.
Utilizarea materialelor didactice şi mijloacelor existente în şcoală, a manualelor auxiliare,
mijloacelor media din dotarea şcolii, a metodelor activ-participative.
Folosirea de materiale auxiliare şi informaţii primite la cursurile de perfecţionare.
Evaluările scrise prezintă bareme de evaluare cunoscute de către elevi, lucrările scrise sunt corectate
şi rezultatele comunicate elevilor în maxim două săptămâni, iar notele sunt trecute ritmic în catalog.
Organizarea de activităţi cuprinse în planul managerial al şcolii; pregătire cu elevii clasei a XII-a
pentru Examenul de Bacalaureat, iar cu elevii celorlalte clase pentru concursuri si olimpiade.
b) Managementul colectivului de elevi:
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1. Întocmirea planificărilor calendaristice a activităţilor extracurriculare.
2. Stabilirea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs şi „Regulamentului de ordine
interioară”;
3. Stabilirea orelor de consiliere cu părinţii;
4. Tratarea diferenţiată a elevilor cu nevoi speciale, recompensarea şi evidenţirea elevilor cu rezultate
deosebite la învăţătură sau participarea la activităţi extraşcolare.
c) Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale:
Prof. Brezai Liviu
- Responsabil Comisie PSI, ISUJ.
- Activităţi specifice în cadrul Comisiei PSI, ISUJ.
- Membru în subcomisia de inventariere a laboratorului de chimie-fizică.
- Participarea la activităţi metodice la nivel local şi judeţean;
- Membru în comisiile de organizare a simulării examenului de Bacalaureat.
- Membru în Comisia de organizare a Competențelor in cadrul examenului de Bacalaureat.
- Participarea în cadrul comisiei la şedinţele metodice lunare.
Prof.
-

Vulcu Liliana
Responsabil „Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă”.
Membru în subcomisia de inventariere a laboratorului de chimie-fizică.
Realizarea inventarului aparaturii şi substanţelor din laboratorul de chimie.
Participarea la activităţi metodice.
Realizarea inventarului aparaturii şi substanţelor din laboratorul de chimie -fizică: decembrieianuarie.
Reasponsabilă de arie curriculară în semestrul II
Propunător de subiecte pentru Olimpiada locală de chimie, clasa a VIII-a, 17.01.2020.
Profesor corector Olimpiada județeană de chimie, 22.02.2020.
Participare la ”Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță în activitatea
didactică” organizat de Casa Corpului Didactic Sibiu, 25-27 martie 2020.
Curs ”Profesor în Online”, Digital Nation 9-17 mai 2020.
Excursie școlară, Sinaia-Bușteni, 2-3 octombrie, 2019.
Participarea la proiectul cu titlu: „Voluntariatul- oportunitate de dezvoltare personală-CAER,
inițiator Gura-Râului.
Participare, cu elevii clasei a X-a B la activtăți de voluntariat în cadrul proiectului ”Dăruiește”.

Prof. Paşcalău Laura
1. Am elaborat documentele de proiectare didactică conform programei şcolare, parcurgând integral
conţinutul acesteia, adaptând toate acestea la nevoile şi particularităţile elevilor , ţinând cont de
rezultatele testelor iniţiale, de aptitudinile şi abilităţile elevilor din clasele în care am predat. De
asemenea am realizat activităţi remediale pentru elevii care au întâmpinat probleme, iar cu cei care
au participat la olimpiade şi concursuri am realizat ore de pregătire suplimentară.
2. Am elaborat o programă de C.D.Ş. pentru clasele a XII-a „ Complemente de matematică” care s-a
desfăşurat pe parcursul anului şcolar la clasele XII A, XII B.
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Am realizat documentele de proiectare didactică şi de portofoliu în format electronic.
În perioada 12 martie-12 iunie, datorită situaţiei naţionale, cursurile s-au desfăşurat în format
online, ceea ce m-a determinat să adaptez proiectarea activităţilor de învăţare şi de evaluare la
acest sistem.
Am realizat o planificare a activităţilor extracurriculare care vizează atingerea obiectivelor
curriculare (proiectul „ Natura – un bun matematician . Pledoarie pentru matematică” pentru clasa
a IXI-a – Şcoala altfel, proiectul „Geogebra uşurează activităţile la matematică” pentru clasa a IXa, atragerea elevilor din şcolile gimnaziale către activităţi organizate în şcoală (ziua porţilor
deschise), excursie Predeal- Sinaia-Sfinxul ( octombrie 2019 cu clasele IX A, X B, IX D),
vizionarea de spectacole de teatru şi filme cu elevii clasei IX A, activităţi în cadrul Zilei
Colegiului cu tema „Joc şi jocuri”, ieşire la patinoar şi în Târgul de Crăciun (decembrie 2019),
participare la proiecţii de film în cadrul festivalului ASTRA film (octombrie 2019)
Utilizez mereu în activitatea de predare metode moderne, astfel încât instruirea să fie centrată pe
elev , provocându-i astfel la o învăţare activă. Am lucrat cu elevii pe grupe, am utilizat fişe de
lucru şi alte metode moderne îmbinate cu cele clasice: dezbaterea, turul galeriei, metoda cafenelei,
brainstormingul, etc. Am desfăşurat lecţii aplicative la clasa a IX-a şi a XII-a: Rezolvarea unor
probleme de economie folosind sisteme de ecuaţii lineare sau folosind aplicaţia Geogebra la clasa
a IX-a „Reprezentarea grafică a funcţiilor”; la orele din capitolul Matematici financiare clasa a
X-a am desfăşurat multe ore practice în care elevii au încercat să exemplifice partea teoretică în
probleme practice.
Am utilizat manuale şi culegeri autorizate respectiv materiale şi mijloace didactice existente în
şcoală, iar pentru unele lecţii calculatoare ( folosirea aplicaţiei Geogebra la clasele a IX-a pentru
lecţiile aplicative).
În perioada online, am utilizat platforma GOOGLE Classroom, aplicaţiile pentru conferinţe
Google meet şi Zoom, aplicaţiile pentru evaluare Quizizz, Kahoot şi Socrative, aplicaţia pentru
organizarea activităţilor Padlet, documente Googe şi altele.
Rezultatele activităţilor cu elevii au fost afişate şi discutate la finalul activităţii stabilind împreună
cu ei şi posibilităţi de realizare a progresului. De asemenea împreună cu diriginţii claselor au fost
comunicate acestea şi în cadrul întâlnirilor cu părinţii. La finalul unor unităţi de învăţare, munca
depusă în cadrul orelor , de către elevi, a fost valorizată prin realizarea unor portofolii şi a unor
prezentări ( capitolul Matematică financiară clasele X A, X B, X C a fost prezentat la final de
grupe de elevi , realizându-se portofolii). Evaluarea online de la finalul unor activităţi s-a folosit ca
punct de plecare pentru activităţile următoare.
În perioada Şcoala altfel, care s-a desfăşurat de acasă, am realizat o prezentare “Natura – un bun
matematician” cu ajutorul unor conferinţe TED, pentru elevii clasei a IX –a A, am vizionat filme
împreună, am “ călătorit” virtual prin mari muzee din lume, prin locuri fascinante, am realizat un
concurs de fotografie “ Cea mai bună imagine de la fereastra mea pe parcursul stării de urgenţă” şi
un concurs de gătit prajituri şi torturi, la finalul căreia s-au postat poze, înregistrări video şi
bineînţeles, reţetele.
Am promovat studiul individual ( în rezolvarea testelor de bacalaureat în special) sau în echipă
pentru rezolvarea unor sarcini de lucru ( portofoliile şi prezentările realizate de elevii claselor a Xa, prezentări în cadrul unor activităţi pe Zoom).
Am elaborat lucrări scrise anunţate din timp, conform obiectivelor de evaluat, cu barem cunoscut
de elevi. Notele au fost trecute ritmic atât în catalog cât şi în carnetele elevilor.Pentru notele
trecute din perioada online există acordul elevului într-un document Google, adunate cu ajutorul
unui formular Google.
Am elaborat teste iniţiale cu bareme, matrice de specificaţii, interpretarea rezultatelor,
comunicarea acestora fiind făcută în particular elevilor.
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14. În evaluare am folosit atât metoda portofoliului, a referatului cât şi a testelor care conţin diverse
tipuri de itemi: obiectivi, semiobiectivi, etc. De asemenea, în special în perioada de activităţi
online, la finalul activităţilor propuse am cerut completarea unor chestionare de feedback al
elevilor.
Evaluarea propusă pentru activităţile online a fost, în general, realizată folosind diverse aplicaţii
specializate : Socrative, Quizizz, Kahoot.
Am rezolvat împreună cu elevii claselor a XII-a A şi B testele de antrenament publicate pentru
pregătirea Examenului de Bacalaureat la Matematică.
15. Întotdeauna elevii au avut la dispoziţie punctajul şi mai apoi baremul astfel încât au putut realiza o
autoevaluare a rezultatelor încă dinainte de a li se prezenta notele obţinute.
16. S-a evaluat gradul de satisfacţie a beneficiarilor educaţionali, lucru realizat şi în cadrul şedinţelor
cu părinţii clasei a IX-a A. De asemenea a fost prezentată elevilor clasei a IX-a A oferta
educaţională ( cursuri opţional) pentru anul şcolar următor şi s-au colectat opţiunile fiecăruia.
17. S-au elaborat criterii de evaluare a portofoliilor. S-a realizat portofoliul educaţional conform
cerinţelor.
18. Folosirea instrumentelor de evaluare online create cu diferite aplicaţii existente oferă posibilitatea
ca rezultatul să fie automat returnat elevilor, iar raportul oferit la finalul testului asigură un
feedback de moment pentru elev.
19. S-au stabilit reguli privind buna desfăşurare a activităţilor şcolar, justificate prin procesul verbal
semnat de elevi.
20. Am consemnat absenţele, situaţiile conflictuale şi am participat la consiliile claselor.
21. Am încercat identificarea elevilor cu probleme, ajutată şi de psihologul şcolii şi a dirigintelui,
cunoaşterea lor şi lucrul diferenţiat cu ei pentru a realiza progres şcolar. De asemenea cu elevii
buni am lucrat suplimentar pentru a putea participa la diferite olimpiade şi concursuri de
matematică. Am stabilit un program de consiliere a părinţilor (marti 13-14).
22. Am recompensat sau evidenţiat elevii cu rezultate deosebite la învăţătură, purtare sau activităţi
extraşcolare.
23. Am valorificat competenţele ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite la cursurile de
24. formare continuă. Am parcurs cursul „ Eficientizarea şi modernizarea activităţii didactice”
organizat de CCD Sibiu în perioada 06.11.-19.05.2020
25. Am fost implicată în desfăşurarea activităţilor metodice din cadrul comisiei metodice din şcoală,
am participat la cercul metodic de matematică şi a întâlnirii anuale SSMR decembrie 2019.
26. Am actualizat în permanenţă portofoliul personal.
27. Am avut o bună comunicare şi colaborare cu celelalte cadre didactice, conducerea şcolii, elevi şi
părinţi.
28. Am respectat şi promovat norme ale deontologiei profesionale.
29. Am participat la activităţile desfăşurate în cadrul acordului de colaborare cu Colegiul Pedagogic
Gh. Lazăr, Cluj-Napoca..
30. Am participat la activităţi de promovare a ofertei educaţionale a şcolii.
31. Elevii Torcean Teodora, Fratila Daria(X B), Todone Paola, Popescu Alexia, Mezei Dalia,
Dumitrescu Ioana (X A), Negoiţă Răzvan( IX C), Tatu Daria, David Iulia ( IX A ) au participat la
Concursul de matematică ASTRA , faza locală, toţi calificandu-se la faza judeteana. Paola Todone
a obtinut premiul I la faza judeteana a concursului Tehnici Matematice si s-a calificat la faza
nationala.
32. Am participat la activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în mediu şcolar, familie şi societate
susţinute de reprezentanţi ai IJ P Sibiu, iar în cadrul orelor de consiliere am abordat aceste teme,
uneori ajutată de consilierul şcolar.
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33. S-au prelucrat cu elevii normele de sănătate, securitate a muncii şi de PSI, ISUJ
34. M-am implicat activ în realizarea sarcinilor din şcoală.
35. Am participat la curs de formare pentru activitatea online şi utilizarea eficientă a tehnologiei şi am
discutat cu colegii problemele întâmpinate sau rezolvările acestora.
Prof. Baumgartner Daniela
În anul școlar 2918 – 2019 am avut catedra compusă atât din ore de matematică, și de științe, cât și din
ore de limba și literatura germană, pe lângă care am fost și diriginta clasei a XII-a D (înv.-ed. secția
germană).
În calitate de profesoară de matematică am întocmit planificările conform cu programa publicată de
Ministerul Educației, am întocmit fișe de lucru în limba germană folosind atât manualele actuale, cât și
culegeri publicate în limba română, am conceput subiecte pentru teste și lucrări semestriale în
conformitate cu conținuturile discutate la ore și informând elevii anterior despre acestea. Totodată am
informat elevii asupra baremului de evaluare la fiecare lucrare scrisă, astfel încât aceștia să se poată și
autoevalua.
În calitate de metodist pentru practica pedagogică, am îndrumat fiecare elev cu privire la orele pe care
le-au susținut, am corectat și discutat planurile de lecție și am dat sugestii oricui a solicitat, în special
pentru orele de diplomă pe care le-au susținut elevii clasei a XII-a, acestea având o contribuție importantă
în dobândirea atestatului profesional.
În afară de evaluările prin teste am folosit atât portofoliile, cât și lucrul pe grupe și am apreciat munca
individuală depusă pe lângă temele pentru acasă indicate la sfârșitul orelor.
Am făcut pregătire cu elevii clasei a XII-a folosind platformele online și ținând permanent legătura și cu
părinții acestora, am încercat să răspund nevoilor fiecăruia în parte, în special în legătură cu exercițiile
din testele de antrenament publicate de MEN în perioada izolării și am organizat ședințe de consultații
cu fiecare elev doritor să-și îmbunătățească performanțele. Totodată am oferit ore suplimentare în afara
celor prevăzute în orar elevilor din clasele a IX-a și a X-a care aveau lacune dobândite din cauza unor
situații de boală sau din alte cauze, și care au avut nevoie de explicații suplimentare înainte de lucrările
scrise.
În luna august 2019 am susținut examenul pentru acordarea gradului didactic II, pe care l-am promovat
cu nota 8,75.
În calitate de profesoară de științe am întocmit planificările în conformitate cu programa în vigoare,
am tradus conținuturile în limba germană și am folosit la clasă mai ales munca pe grupe și portofoliul
pentru evaluare.
Prof. Sîrbu Monica
1. Proiectarea activității
1.1 Am realizat planificările calendaristice pt. clasele V, VI, VI, VIII, IX A-E, X A-E..
Am realizat proiectarea detaliată pt. unitățile de învățare și pt. 4 lecții.
Am parcurs integral materia prevăzută de programele școlare, la toate clasele. Menționez
clasele a IX D și E, unde am adaptat în mod special modalitatea de transmitere a cunoștințelor la
ultimele lecții. Menționez, de asemenea, clasa a VI, cu care am terminat și recapitulat materia și am
parcurs o perioadă de pregătire în vederea testării specifice.
La clasele cu predare în limba germană realizez, împreună cu elevii, schițele lecțiilor și
desenele explicative în limba germană.
1.3 Proiectarea activităților, testele pt. elevi și fișele de lucru le realizez în format electronic.
2. Realizarea activitățălor didactice
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2.1 Cu fiecare dintre clasele la care am ore am lucrat cel puțin de 2 ori cu fișe de lucru elaborate de
mine. Aceste fișe, împreună cu materialele elaborate de elevi sub îndrumarea și supravegherea mea,
fac parte din portofoliile elevilor, existente la fiecare elev de la secția română.
2.2 Folosesc frecvent în procesul de predare-învățare atlase biologice (specifice diferiților ani de
studiu), revista Bioplanet și manualul de la clasă.
Folosesc regulat material didactic, fie din dotarea cabinetului de biologie, fie propriu, fie
achiziționat (organe proaspete), în funcție de cerințele programelor școlare.
Am folosit ocazional videoproiectorul școlii și leptopul personal.
2.3 Rezulatele școlare obținute de elevi le-am prezentat părinților atât la unele ședințe cu părinții (la
clasa a Va, a VIa și unele clase de liceu) în repetate rânduri.
Portofoliile unor elevi din clasa a IX, care mi-au fost elevi și în gimnaziu, pot fi folosite în
expoziții sau date ca exemple celorlalți elevi.
2.4 Deplasările în oraș, în diferitele vizite, au fost precedate de realizarea unui scurt instructaj,
menționat în procesele verbale semnate de elevii participanți.
Am participat totdeauna la activitățile pt. care am fost solicitată de școală.
Dintre produsele realizate de elevi cu ocazia activităților extracurriculare există încă ghivece cu
plante decorative de interior și plantele din curtea școlii (din suporturi de cauciuc sau cele de lângă
clădirea nouă).
3. Evaluarea rezulatelor învățării
3.1 Fiecare test sau lucrare scrisă concepute de profesor are atașat baremul detaliat.
Testele și lucrările scrise sunt anunțate în prealabil și, după corectare, rezultatele sunt
prezentate și explicate elevilor.
Având doar o oră pe săptămână, la majoritatea claselor, majoritatea elevilor primesc 3 note
semestrial.
Din același considerent există un caiet personal, unde fiecare elev este notat, fiind recompensat
pt. intervențiile corecte din timpul orelor sau fiind avertizat în eventualitatea întârzierii predării unor
teme, referate, etc.
Totdeauna am încurajat elevii să-mi aducă carnetele de note pt. a le trece notele la disciplină.
3.2 Testele predictive
Sunt aplicate fiecărei clase, sunt analizate Swat și returnate elevilor, cu expicațiile necesare.
3.3 La clasele cu predare în limba română există portofolii, uneori proiecte și referate.
Am participat la ședințele cu părinții sau am discutat cu părinți în ora de consultanță (sau în una
dintre orele libere - fereastră) atât rezultatele elevilor, cât și necesități ale elevilor în ceea ce privește
oferta educațională.
4. Managementul clasei de elevi
La fiecare oră de curs, inclusiv pt. Săptămâna Altfel am trecut absențele în catalog, în fața
elevilor.
Am participat la consiliile profesorale în care s-au discutat comportamentele neadecvate ale
unor elevi. Când a fost cazul am intervenit în interesul elevilor.
4.4 Elevii care au paricipat la Olimpiada de biologie, la Concursul Sanitarii Pricepuți sau la alte
concursuri școlare care au avut legătură cu biologia au fost dați ca exemplu celorlalți elevi, au fost
recompensați cu note sau cu premii speciale.
5. Managementul carierei
5.1
Deoarece am urmat cursurile unui masterat în Științe, am folosit informații primite acolo pt. a
îmbunătății calitatea actului educațional.
5.2 Am participat la activitățile metodice desfășurate la nivelul comisiei metodice din școală.
Am participat la olimpiada județeană de biologie ca profesor supraveghetor și evaluator.
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5.3 Am actualizat portofoliul personal.
5.4 Consider că există o bună comunicare între colegii profesori și mine, ca și cu conducerea școlii.
Având ore la ciclul gimnazial, serviciul pe școală îl efectuez după-masa, supraveghind elevii
mai mici.
Totdeauna am avut disponibilitate față de cerințele școlii, realizând diferite activități care nu
sunt cuprinse în norma didactică: recensământul copiilor preșcolari, prezentarea școlii noastre elevilor
de clasa a VIII din alte școli (mediul rural), am intrat, când am fost solicitată, și la alte ore decât ale
mele, dacă a fost necesar acest lucru.
Prof. Faloba Cosmina
1. Proiectarea activității
Fundamentarea proiectării didactice a pornit de la aplicarea testelor iniţiale, de progres şi finale
ce au caracterizat evoluţia elevilor, datele fiind înregistrate şi realizate analizele comparative, demersul
proiectiv pornind de la achiziţiile anterioare.
În alegerea suportului didactic, am păstrat manualele din anii trecuţi și noile culegeri (paralela
45 pentru clasa a Va si editura ART pentru cls a VIA). Materialele didactice au fost alese în funcţie de
nevoile elevilor.
Planificările semestriale/anuale s-au realizat la timp, fiind modificate în vederea actualizării cu
cerinţele noii programe. Au fost concepute minuţios proiectările didactice ale unităţilor de învăţare şi
ale lecţiilor, folosind experienţa acumulată şi încercând folosirea pe o scară mai largă metode active şi
utilizarea calculatorului. Fişele de lucru în grup şi individuale au fost elaborate în funcţie de nivelul
claselor. Tezele au fost realizate cu itemi semiobiectivi de completare și itemi subiectivi cu rezolvare de
probleme.
2. Realizarea activităților didactice
Progresul şcolar realizat prin feedback a permis realizarea majorităţii obiectivelor curriculare în
timpul activităţii de învăţare.
Procesul instructiv – educativ a fost organizat şi planificat pentru învăţarea pas cu pas punânduse accent pe preocuparea la elevi a capacităţilor de a culege şi de a structura informaţiile (rezolvări de
exerciţii şi probleme; rezolvarea unor aplicaţii pe grupe de elevi – metoda ciorchinelui; realizarea unor
referate)
În parcurgerea unor lecţii de matematică s-au utilizat mijloace multimedia.
La olimpiade scolare au participat elevii din clasa a V a si clasa a VI . Am fost coordonator al
elevilor de clasa a VIa pentru concursul „ A. Vlaicu” al Colegiului National „G. Lazar” Sibiu.
Pe tot parcursul procesului de învăţare s-a avut în vedere activitatea diferenţiată în funcţie de
nevoile elevilor.
În cadrul comisiei metodice s-a realizat o comunicare sinceră şi corectă participând la toate
activităţile şi ajutând cu orice a fost necesar.
3. Evaluarea rezultatelor învăţării
S-a reuşit impunerea unei încrederi în rândul elevilor referitor la transparenţa şi corectitudinea
notării ritmice, a mijloacelor de evaluare folosite, precum şi a uşurinţei realizării autoevaluării. În
elaborarea testele de evaluare formativă şi sumativă s-a urmărit prezenţa baremelor de corectare şi
discutarea la nivelul claselor a rezultatelor evaluărilor.
Măsurarea progresului elevilor s-a realizat prin testele inițiale, de progres și finale. Prin aceste
teste s-a urmărit progresul crescut al noțiunilor acumulate de elevi pe parcursul anului școlar.
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S-au programat sistematic întâlniri cu părinţii sau prin intermediul dirigintelui prin care s-au
comunicat rezultatele elevilor, motivarea notelor şi măsurile de consemnare în vederea unor note foarte
slabe la nivelul clasei.
4. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale
Participarea la toate activităţile metodice din cadrul catedrei şi în cadrul programelor de formare
continuă. Utilizarea în procesul de instruire a unor metode şi resurse moderne (proiectare pe grupe cu
ajutorul computer-ului). Realizarea predarii online incepand din 22 martie 2020 cu ajutorul sesiunilor
de pe platforma zoom si google classroom.
Am participat ca profesor corector pentru „Olimpiada Satelor” faza judeteana.
Participarea la consfătuirile profesorilor de matematică .
Participarea la sesiunea de formare continua „ Elemente pentru implementarea programei de
Matematica la clasa a VII a in anul scolar 2019-2020”
5. Contribuţia la dezvolatarea instituțională şi promovarea unităţii școlare
Toate sarcinile asumate prin semnarea fişei postului au fost îndeplinite întocmai şi la timp, iar
portofoliul a fost actualizat permanent. Am acordat o deosebită atenție respectării integrale a
procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ și am respectat procedurile de securitate a muncii.
Relaţia cu părinţii elevilor a fost bună şi utilă prin intermediul diriginților, informaţiile despre
elevi fiind comunicate rapid şi eficient.
Prof Sacarelis Daniela
Domeniul
evaluării
1.Proiectarea
activității

Criterii de performanță

Descriere

1.1respectarea programei
școlare, a normelor de
elaborare a documentelor
de proiectare precum și
adaptarea acesteia la
particularitățile clasei

Planificarea calendaristică (anuală, semestrială,
unități de învățare) a fost întocmită pentru toate
disciplinele predate (fizică: clasele VI, VII, VIII,
IXE, XE, științe: XIE, XIIE) conform programelor
școlare în vigoare la 01.09.2019.
Există documente de proiectare pe unități de
învățare, de ex. clasa a VIII, VII, clasa VI.,
corespunzătoare ca formă și conținut.
Programa școlară a fost integral parcursă în sem.I, iar
în sem. II parțial, ca urmare a întreruperii orelor față
în față, pentru cl.VI (curentul electric, fenomene
optice), peentru clasa a VIII-a (echilibrul mecanic).
Documentele de proiectare au fost întocmite pe baza
testelor inițiale la clasele VI, VII, VIII, X, XI, fiind
prevăzute de activități remediale, conform legii
1/2011.
În anul școlar 2019-2020 nu am avut la clase elevi cu
CES.
Nu a fost cazul

1.2Implicarea în
activitățile de proiectare a
ofertei educaționale la
nivelul unității
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2.Realizarea
activităților
didactice

1.3Folosirea TIC in
activitatea didactică
1.4Proiectarea activităților
suport pentru învățarea în
mediul online si a
instrumentelor de evaluare
aplicabile online, din
perspectiva principiilor de
proiectare didactică
1.5Proiectarea unor
activități extracurriculare
corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile și
interesele educabililor,
planul managerial al
unității
2.1Utilizarea unor strategii
didactice care asigură
caracterul aplicativ al
învățării și formarea
competențelor specifice

2.2Utilizarea eficientă a
resurselor materiale din
unitatea de învățământ în
vederea optimizării
activităților didactice
inclusiv TIC

Documentele de proiectare didactică au fost realizate
integral în format electronic.
Am elaborat documente de proiectare aplicabile în
mediul online (lecții, ppt-uri, fișe de lucru (google
docs), fișe de evaluare (google forms), utilizând
platforma google classroom și edmodo.
Pe parcursul anului școlar am utilizat ca material
didactic filme documentare sau experimente virtuale
(ex.www.phet.colorado.edu, www.ed-ted.com)
În calitate de coordonator al proiectului social
”Voluntariatul – oportunitate de dezvoltare
personală” am participat cu dna Vulcu Liliana și
elevii clasei XB la activități de voluntariat, conform
calendarului proiectului.
Am participat, de asemenea, la activități de prevenire
a consumului de droguri, cu elevii clasei IXE.
Atât pe parcursul sem.I cât și în sem.II am elaborat
fișe de lucru/fișe de activitate experimentală/teste, pe
suport de hârtie sau aplicabile în mediul online.
Evaluarea s-a realizat utilizând și metoda proiectului,
la toate clasele. Rezultatele practice (de ex. mori,
termosuri) se găsesc în laboratorul de chimie-fizică.
Proiectele realizate în format electronic se regăsesc
în portofoliul electronic al profesorului.
Ca metode activ-participative am utilizat: stiu, vreau
sa stiu, am invatat, cubul, proiectul, experimentul,
dezbateri, brain-storming.
În portofoiul electronic al profesorului există
fotografii realizate în cadrul unor proiecte, activități
experimentale.
La toate clasele am utilizat manualele autorizate,
aprobate prin ordin de ministru. Ca și auxiliare
didactice:
Fizică, caietul elevului cl. VI, Editura Art
Educațional, 2018, avizat prin OMEN
3530/04.04.2018, poz.285
Probleme de fizică pentru clasele VII-VIII, Editura
Art Educațional, avizat prin OMEN 3022/2018,
poz.279
Fizică – probleme și experimente, clasa a VI-a,
Editura Art Educațional 2018, avizat prin OMEN
2018
Fizică performantă, Editura Art Educațional, 2018,
avizat prin OMEN 3022/2018, poz.164
Ghid de pregătire - Matematică și științe -pentru
pregătirea examenului de Evaluare Națională,
Editura Art Educațional, 2018, avizat prin OMEN
3022/2018, poz.283
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2.3Utilizarea de resurse
educaționale deschise,
aplicații online, crearea și
susținerea de învățare pe
platforme educaționale

2.4Diseminarea, evaluarea
și valorizarea activităților
realizate

2.5Organizarea și
desfășurarea activităților
didactice, curriculare și
extracurriculare în mediul
școlar, extrașcolar și în
mediul online.

Evaluarea națională 2020 la finalul clasei a 6-a,
matematică și științe, Editura Paralela 45, 2018,
avizat prin OMEN
Pe parcursul anului școlar am utilizat baza materială
a laboratorului de fizică în cadrul orelor de fizică și
științe.
Am elaborat lecții utilizând video-proiectorul și
laptop-ul personal la clasele VII, X, XI, XII. Am
utilizat platforme educaționale cu experimente/filme
virtuale, de ex. www.phet.colorado.edu, www.edted.com, www.youtube.com,
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ro,
http://www.oradefizica.ro/biblio/web.php,
http://www.fizica.com/, etc.
Am elaborat lecții utilizând video-proiectorul și
laptop-ul personal la clasele VII, X, XI, XII. Am
utilizat platforme educaționale cu experimente/filme
virtuale, de ex. www.phet.colorado.edu, www.edted.com, www.youtube.com,
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ro,
http://www.oradefizica.ro/biblio/web.php etc.
Am elaborat lecții online utilizând platforma google
classroom pentru clasele: VI, VII, IXE, XE și
platforma Edmodo pentru clasele: VIII, XIE, XIIE.
Rezultatele activităților realizate au fost prezentate
părinților prin intermediul elevilor, prin realizarea de
portofolii la nivelul claselor VI, VII, prin expoziții în
laboratorul de fizică. Activitățile propuse online au
fost prezentate și părinților, la ore participând în
unele cazuri și aceștia (ex.clasa VI, VIII).
Pentru toate activitățile desfășurate online există
print-screen-uri atunci când au avut loc ore online,
sau materiale special realizate pentru activitatea
online, de ex. cl.XE (google classroom).
În anul școlar 2019-2020 am participat la majoritatea
activităților propuse de echipa managerială.
Produsele elaborate de elevi se găsesc în laboratorul
de chimie, sub formă de fotografii, sau în mediul
online, în spațiul virtual al fiecărei clase.
Pe parcursul sem. I și II (până în 10.03.2020) am
efectuat pregătire suplimentară cu elevii clasei a VI-a
în vederea participării la EN pentru clasa a VI. Am
efectuat pregătire cu elevul Ciufudean Andrei, clasa
a VII-a pentru participarea la olimpiada locală de
fizică. S-a calificat la etapa județeană de fizică.
Elevul Ciufudean Andrei a participat la concursul
național Next lab unde cu un punctaj de 90 puncte s35
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3.Evaluarea
rezultatelor
învățării

a calificat la etapa a doua a acestui concurs si este
beneficiarul unui kit robotic gratuit.
2.6Formarea deprinderilor Atât în perioada de predare față în față, cât și în
de studiu individual și în
periada online, elevii au avut de rezolvat sarcini
echipă în vederea
individuale (ex. construit parașută, moară) sau în
formării/dezvoltării
perioada online (termometru de acasă) cât și sarcini
competenței de ”a învăța
în echipă (proiecte realizate în echipe de 3-4 elevisă înveți”
cl.VIII, XE, XIE, XIIE). De asemenea, la clasă au
fost activități de predare pe grupe.
2.7Organizarea și
În calitate de coordonator al proiectului social
desfășurarea de activități
”Voluntariatul – oportunitate de dezvoltare
prin participare la activități personală” am participat cu dna Vulcu Liliana și
de voluntariat.
elevii clasei XB la activități de voluntariat, conform
calendarului proiectului.
Am participat, de asemenea, la activități de prevenire
a consumului de droguri, cu elevii clasei IXE.
Am participat în calitate de voluntar, în cadrul
Universității Lucian Blaga Sibiu la ”Noaptea
Cercetătorilor” 2019
3.1Asigurarea
La toate discipinele/clasele testele aplicate conțin și
transparenței criteriilor,
baremul de notare, barem care a fost comunicat
procedurilor de evaluare și elevilor la începutul orei. Modelul testelor și
a rezultatelor activităților
baremele se găsesc în portofoliul personal.
de evaluare.
Rezultatele lucrărilor scrise au fost corectate în
majoritatea cazurilor în temen de 2 săptămâni. Notele
obținute în timpul anului școlar au fost comunicate și
justificate (oral) iar pentru notele obținute online
argumentele au fost prezentate la fiecare notă.
Evaluarea prin proiecte, portofolii personale, s-a
realizat prin prezentarea criteriilor de evaluare în
momentul alocării temelor de proiect.
Notele obținute au fost comunicate permanent
elevilor și au fost trecute și în carnetele de note
atunci când acestea mi-au fost prezentate.
3.2Aplicarea testelor
S-au aplicat teste inițiale la clasele VI, VII, VIII, XE,
predictive, interpretarea și XIE. Au fost interpretate rezultatele și s-au
comunicarea rezultatelor.
comunicat elevilor.
3.3Utilizarea diverselor
Am utilizat la clasă interevaluarea colegială, pentru
instrumente de evaluare,
anumite teste sau proiecte. Ca și instrumente de
inclusiv a celor online
evaluare am folosit: exerciții orale, teste scrise, teste
online, proiecte, portofolii (cl.VI, VII), proiecte
online, referate, produse practice.
Pentru pregătirea elevilor clasei a VI-a pentru
Evaluarea Națională, am utilizat teste de antrenament
publicate și avizate prin OMEN, inclusiv caietele de
teste din anii anteriori.
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3.4Promovarea
autoevaluării și
interevaluării

4.Management
ul clasei de
elevi

3.5Evaluarea satisfacției
beneficiarilor
3.6Coordonarea elaborării
portofoliului educațional
ca element central al
evaluării rezultatelor
învățării
3.7Realizarea și aplicarea
unor instrumente de
evaluare a activității
online, valorizarea
rezultatelor evaluării și
oferirea de feedback
fiecărui elev.
4. 1Stabilirea unui cadru
adecvat (reguli de
conduită, atitudini,
ambient) pentru
desfășurarea activităților
în conformitate cu
particularitățile clasei de
elevi.
4.2Monitorizarea
comportamentului elevilor
și gestionarea situației
conflictuale

4.3Cunoașterea,
consilierea și tratarea
diferențiată a elevilor.
5.Management
ul carierei și al
dezvoltării
profesionale

5.1Valorificarea
competențelor științifice,
didactice, și metodice
dobândite prin participarea
la programele de formare
continuă/ perfecționare

Am utilizat la clasă interevaluarea colegială, pentru
anumite teste sau proiecte. Ca și instrumente de
evaluare am folosit: exerciții orale, teste scrise, teste
online, proiecte, portofolii (cl.VI, VII), proiecte
online, referate, produse practice.
Nu a fost cazul.
Pentru clasele VI, VII, VIII am elaborat portofolii
educaționale și criterii de evaluare care au fost
prezentate elevilor la începutul anului școlar.
În cadrul activității online am realizat teste online,
chestionare, folosind aplicațiile online Google forms,
, potrivit conținuturile parcurse, teste care au fost
utilizate în evaluarea elevilor. Am oferit feedback
online fiecărui elev care a rezolvat sarciniile de lucru
stabilite prin lecțiile oferite.
La nivelul fiecărei clase au fost prezentate regulile de
comportament în cadrul clasei, cât și în laboratorul
de chimie-fizică. Elevii au semnat proces verbal că
au luat la cunoștință de regulile de comportament în
laborator.
În cadrul serviciului pe școală am prezentat elevilor
normele de comportament în timpul pauzelor.
La toate clasele am consemnat absențele la fiecare
oră în catalog. Am gestionat situațiile conflictuale
apărute la nivelul claselor. În perioada desfășurării
activității online, în timpul orei la clasa a X-a E au
fost aduse injurii, fapt ce a fost prezentat conducerii
școlii.
Am participat în ambele semestre la discutarea
comportamentului elevilor în consiliile clasei XE.
Pe parcursul orelor am tratat diferențiat elevii, atât în
predare cât și la evaluare. Elevii au fost recompensați
prin aprecieri verbale sau note pe parcursul orelor
față în față și online.
În cadrul comisiei metodice din liceu am susținut la
clasa a XII lecția deschisă cu tema: ”Viața și
moartea” în data de 17.02.2020.
În cadrul activității didactice am utilizat materiale
auxiliare:
Fizică, caietul elevului cl. VI, Editura Art
Educațional, 2018, avizat prin OMEN
3530/04.04.2018, poz.285
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5.2Implicarea în
organizarea activităților
metodice la nivelul
comisiei/catedrei/responsa
bil

Probleme de fizică pentru clasele VII-VIII, Editura
Art Educațional, avizat prin OMEN 3022/2018,
poz.279
Fizică – probleme și experimente, clasa a VI-a,
Editura Art Educațional 2018, avizat prin OMEN
2018
Fizică performantă, Editura Art Educațional, 2018,
avizat prin OMEN 3022/2018, poz.164
Ghid de pregătire - Matematică și științe -pentru
pregătirea examenului de Evaluare Națională,
Editura Art Educațional, 2018, avizat prin OMEN
3022/2018, poz.283
Evaluarea națională 2020 la finalul clasei a 6-a,
matematică și științe, Editura Paralela 45, 2018,
avizat prin OMEN 4696/2019, poz.59
În activitatea online am utilizat cunoștințele
dobândite prin participarea la cursurile de formare
organizate de: CCD Sibiu: “Atelierul pentru
utilizarea platformelor online în activitatea
didactică“, martie 2020, “Eficientizarea și
modernizarea activității didactice utilizând
instrumente online”, mai 2020
Webinar Adservio, 04.05.2020.
În calitate de membru al comsiei de matematică și
științe am participat la toate activitățile desfășurate în
cadrul comisiei.
Am efectuat interasistențe la disciplina chimie, prof.
Vulcu Liliana, la următoarele clase:
Ca și responsabil al Comisiei de fizică pentru ciclul
gimnazial (până la 01.11.2020) am organizat
întâlnirea profesorilor de fizică, unde am prezentat
materialul: ”Integrarea multimedia în studiul fizicii”.

Am elaborat subiecte de fizică pentru Olimpiada
locală de fizică (decembrie 2019) și chimie pentru
Olimpiada locală de chimie (decembrie 2019).
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Ca profesor de fizică, am elaborat planificări
calendaristice model care au fost publicate pe site-ul
ISJ Sibiu:

În calitate de metodist la disciplina chimie am
participat la activitățile specifice ale ISJ Sibiu.
La nivel județean, am participat ca membru în
comisia de organizare a Olimpiadei Județene de
chimie, ca președinte executiv al Olimpiadei
județene de fizică, vicepreședinte al Comisiei
județene de organizare, evaluare și de soluționare a
contestațiilor pentru Olimpiada de Astronomie și
Astrofizică, 2020.
Am participat, în calitate de profesor evaluator la
Concursul Interdisciplinar Matematică, Biologie,
Fizică ”A. Vlaicu” 2020
5.3Realizarea/Actualizarea In calitate de formabil am participat la cursurile de
portofoliului profesional și formare:
dosarului personal
CCD Sibiu: “Atelierul pentru utilizarea
platformelor online în activitatea didactică“,
martie 2020, “Eficientizarea și modernizarea
activității didactice utilizând instrumente online”,
mai 2020
Webinar Adservio, 04.05.2020,
În calitate de formator am organizat și condus cursul
de formare Managementul proiectelor – in cadrul
CCD Sibiu/Proiect Roma Education Found-CIPE,
decembrie 2019 - ianuarie 2020.
Până la momentul elaborării raportului, adeverințele
nu au fost eliberate de CCD Sibiu.
Am participat la:
Conferința ”Știri de la sfârșitul veacurilor” -Avrig,
noiembrie 2019
Conferința Națională ”Creatori de educație”, MEN,
București, decembrie 2019
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6. Contribuția
la dezvoltarea
instituțională și
la promovarea
imaginii
unității școlare

5.4Dezvoltarea capacității
de comunicare și
relaționare în interiorul și
în afara unității cu elevii,
personalul școlii, echipa
managerială și cu
beneficiarii din cadrul
comunității – familiile
elevilor.
6.1 Dezvoltarea de
parteneriate și proiecte
educaționale în vederea
dezvoltării instituționale

6.2Promovarea ofertei
educaționale

6.3Promovarea imaginii
școlii în comunitate prin
participare și rezultatele
elevilor la olimpiade,
concursuri, competiții,
activități extracurriculare
și extrașcolare realizate în
mediul școlar, extrașcolar
și online

6.4Realizarea/participarea
la programe/activități de
prevenire și combaterea
bullying-ului în mediul
școlar și/sau online
6.5Respectarea normelor,
procedurilor de sănătate și
securitatea muncii și de
PSI și ISU pentru toate
tipurile de activități
desfășurate în cadrul
unității de învățământ
precum și a sarcinilor
suplimentare

Pe parcursul anului școlar 2019-2020 am avut o bună
comunicare și colaborare cu cadrele didactice ale
unității, am participat la CP. Nu am fost invitată la
lectoratele cu părinții.
Atribuțiile primite le-am realizat la timp. Am
efectuat serviciul pe școală conform programului.
Am respectat regulamentul intern și normele de
organizare și funcționare ale Colegiului Național
Pedagogic ”A. Șaguna” Sibiu.
Am inițiat și participat alături de Școala Gimnazială
”A. Decei” Gura Râului proiectul de voluntariat:
”Voluntariatul – oportunitate de dezvoltare
personală”
Am inițiat proiectul Erasmus+ 2020-2022 cu titlul:
”Cultural figures and their meanings behind their
stories”, școală coordonatoare Mehmet Adnan
Özcelik Anatolian High School, Mersin, Turkey.
Am participat la toate activitățile propuse de liceu ce
vizau promovarea ofertei educaționale: Ziua liceului,
Carnavalul, spectacolul de Crăciun, activitățile de
voluntariat pe care le-am desfășurat în anul școlar
Am efectuat pregătire cu elevul Ciufudean Andrei,
clasa a VII-a pentru participarea la olimpiada locală
de fizică. S-a calificat la etapa județeană de fizică.
Elevul Ciufudean Andrei a participat la concursul
național Next lab unde cu un punctaj de 90 puncte sa calificat la etapa a doua a acestui concurs si este
beneficiarul unui kit robotic gratuit.
Am participat la Olimpiada locală de fizică
(decembrie 2019) și la Olimpiada locală de chimie
(decembrie 2019). Am fost evaluator la Concursul
Județean ”A. Vlaicu” organizat de Colegiul Național
”G. Lazăr” Sibiu.
Am participat la Campania Prevenirea Consumului
de droguri, sem. II, clasa IXE.

Am prelucrat cu toți elevii normele de tehnica
securității în laboratorul de fizică, aceștia semnând
procese verbale. Am participat la activitățile
organizate de liceu cu ISU, Poliție etc.
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6.6Implicarea activă în
crearea unei culturi a
calității la nivelul
organizației

6.7promovarea de
activități de învățare
interactive prin utilizarea
unor instrumente realizate
cu ajutorul tehnologiei

7.Conduita
profesională

7.1Manifestarea atitudinii
morale și civice (limbaj,
ținută, respect,
comportament)
7.2Respectarea și
promovarea deontologiei
didactice (normelor
deontologice)

Am predat la timp documentele școlare solicitate, am
completat condica de prezență, alte documente. Am
predat documentele solicitate în termen. Sunt
preocupată de autoperfecționare ca dovadă fiind
activitățile metodice în care m-am implicat cât și cele
de formare profesională.
Am organizat lecții online, am realizat un ghid de
elaborare a quizz-urilor pentru elevi, am utilizat la
clasă atât față în față cât și online experimente
virtuale.
Am comunicat în permanență cu colegii profesori din
liceu (dna Vulcu Liliana) cât și cu profesori din alte
instituții școlare, diseminând activitățile de învățare
realizate.
Am manifestat un comportament moral și civic
conform statutului de cadru didactic, am respectat și
promovat deontologia profesională în raport cu
conducerea liceului, colegii profesori și elevii.

7. Informare privind activitatea membrilor catedrei de pedagogie – psihologie în semestrul II,
anul școlar 2019 – 2020
Membrii catedrei:
1. Prof. Muleșiu Monica
2. Prof. Muntean Ioana
3. Prof. Zoppelt Diana
4. Luxemburger Sora
Parteneriate școlare:
- Parteneriat grădinița 33-proiecte educaționale (Prof. Muleșiu Monica) –clasele a IX,XI –a
- Parteneriat grădinița 38 (prof. Zoppelt Diana, prof. Muntean Ioana, prof. Frățilă Mihaela)
- Participare la festivalul de film documentar Astra Film Junior (17-21.10.2019), prof. Muleșiu
Monica
- Participare in calitate de membru al echipei de planificări (Planungsgruppe) la întâlnirile
periodice organizate la Zentrum fur Lehrerfortbildung (ZfL) prof. Zoppelt Diana
- Participare la ședința responsabililor comisiilor de dezvoltare și perfecționare a cadrelor
didactice. Întocmirea dosarului școlii pentru comisia de formare continuă a personalului didactic,
prof. Muntean Ioana
- Proiect educațional cuprins in calendarul competițiilor județene 2019-2020 „Simfoniile
Toamnei”, derulat la Grădinița nr.33, noiembrie 2019. Clasa a IX-a, Prof. Muleșiu Monica.
- Participare la Ziua CNPAS (29.11.2019) cu proiecte, prof. Muntean Ioana, prof. Zoppelt Diana,
prof. muleșiu monica, prof. Frățilă Mihaela.
- Parteneriat educațional Sibiu-Cluj-Napoca: Modalități de formare a competenței sociale și civice
la elevii de nivel primar prin activități didactice realizate în cadrul practicii pedagogice, clasa
XII A, prof. Muntean Ioana
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-

Organizarea si asigurarea bunei desfășurări a practicii pedagogice a studentilor de la ULBS
(Psihologie, Asistenta Sociala, Sociologie), prof. Mulesiu Monica.
Organizarea si asigurarea bunei desfășurări a practicii pedagogice (toata catedra)
Pregătirea elevilor in vederea obținerii certificatului de competentă profesionala. (EducatoriÎnvățători), prof. Muntean Ioana, prof. Zoppelt Diana, prof. Luxemburger Sora
Participarea la serbările organizate cu ocazia Crăciunului, Grădinița nr.33 si CNPAS.
Clasele a X-a prof. Muleșiu Monica.
Organizarea orelor de suplinire de către elevii practicanți ai CNPAS în școlile primare și
grădinițele din Sibiu, în situațiile de lipsă a cadrului didactic de la clasă.
Rezultatele examenului pentru obținerea certificatului de competențe profesionale, an
școlar 2019-2020
CATALOG DE NOTARE - clasa a XII-a A
pentru obținerea certificatului de competențe profesionale

N
Numele, inițiala tatălui, prenumele
r.
cr
t.
1 BERCIU V. EMANUEL – VASILE

Proba practică

PROIECT

Medie certificat
competențe
profesionale

Preșcola
r

Primar

Media

10

8

9

9.30

9.15

2 BRĂDEANU I.A. ALEXANDRA - MONICA

10

10

10

9.95

9.97

3 BOGDAN D. ANDREEA-PETRONELA
4 COROBANĂ M. OANA – MARIA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5 DAVID - COMAN I.M. IOANA - KARLA

10

10

10

10

10

9.50

9.50

9.50

8.90

9.20

7 EMANCIPATU P. ANDREEA - MARIA

10

10

10

9.70

9.85

8 FLOREA R. N. MARIA – MIRUNA

10

10

10

9.60

9.80

9 GAFTON V. ANA – MARIA

10

10

10

10

10

9.87

8.33

9.10

9.60

9.35

11 HIGIU I.D. DENISA – MARIA

10

10

10

10

10

12 LUCA D.I. ADELA - TEODORA

10

10

10

10

10

13 LUDWIG L.C. ANNEMARIA

10

10

10

9.86

9.93

8

8.50

8.25

9.20

8.72

10

8.33

9.16

9.30

9.23

16 NANULESCU V.MARIA

9.37

10

9.68

9.80

9.74

17 POPA V. LAVINIA - PETRUŢA

9.70

9.86

9.78

9.80

9.79

18 POPESCU A. TANIA - MARIA

9.80

10

9.90

9.80

9.85

19 RĂDOIU G. IULIA - MARIA

10

10

10

10

10

20 ROMAN C. MELISSA - IOANA

10

10

10

10

10

21 SASU D.A. NORINA - MARIA
22 STANCIU M. ADRIANA - MARIA
23 STANCIU V. EMILIA - FLORENTINA

10
10
10

10
10
9.83

10
10
9.91

9.70
10
9.90

9.85
10
9.91

6 DUMITRU G. GEORGIANA - DIANA

10 GRIGORESCU F. MARIA - ALEXANDRA

14 MÎNDREAN D. ALEXANDRA - MARIA
15 MINEA N. VLAD

Media
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24 STREJA E. ANDA - MARIA - IULIANA

9.83

10

9.91

9.95

9.93

25 SUCIU A. ANDREEA - ALEXANDRA

10

10

10

10

10

26 VLASIE S. PAULA - DENISA

10

8.66

9.33

10

9.66

PROIECT

Medie certificat
competențe
profesionale

CATALOG DE NOTARE - clasa a XII-a B
pentru obținerea certificatului de competențe profesionale
N
Numele, inițiala tatălui, prenumele
r.
cr
t.
1 ACHIM I. ANDREEA ANTONIA

Proba practică
Preșco
lar

Media

10

10

10

9.15

9.57

2 ALEXAN S.C. DENISA MIHAELA

10

10

10

10

10

3 BLANA S.C. TEODORA ȘTEFANIA

10

10

10

10

10

4 BOGDAN G. BIANCA ELISABETA

10

10

10

10

10

5 BRATU I. DIANA

10

10

10

9.50

9.75

6 BRATU I. IULIANA

10

9.66

9.83

9.20

9.51

7 BUNGĂRZAN C.I. DIANA ANDREEA

10

10

10

9.72

9.86

9.75

10

9.87

9.90

9.88

10

10

10

10

10

9.87

10

9.93

9.85

9.89

11 HERLEA D.M. CRISTIAN- ȘTEFAN

10

10

10

9.55

9.77

12 IURIAN. I. ALEXANDRA MARIA

10

10

10

10

10

13 LEPȘA S. NAOMI

10

8

9

9.40

9.20

9

10

9.5

9.55

9.52

10

10

10

9.25

9.62

16 MIHU I. DARIA

9.66

9.66

9.66

9.80

9.73

17 MITREA P. DIANA

6.33

10

8.16

8.20

8.18

18 NECULA C.V. ALEXANDRA

10

10

10

9.40

9.70

19 OPRIȘIU I. MARIA SILVIA

10

10

10

9.75

9.87

9

9

9

9.90

9.45

21 PETRIȘAN V.A. ROBERT-ANTHONIO

10

9.66

9.83

9.80

9.81

22 POPA M.H. ANDRADA MARIA

10

10

10

9.90

9.95

23 PORAICU L. ȘTEFANIA ROXANA

10

10

10

9.57

9.78

24 ROMAN D. O. NICULINA

10

8.75

9.37

8.45

8.91

25 TALPĂ M.C. EMIMA

10

10

10

9.95

9.97

26 VEȘTEMEAN F. DENISA ALINA

10

9.50

9.75

9.85

9.80

27 VÎRGĂ C. NATALIA ANDREEA

10

10

10

9.90

9.95

8 DAVID L.F. CRISTINA IULIA
9 GÎNDILĂ I. TEODORA
10 GLIGOR V.M. ADELINA IULIA

14 MAN N.I. DELIA MARIA
15 MEDREA G. RALUCA

20 PALKO Z. TEODORA

Primar

Media
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CATALOG DE NOTARE clasa
a XII-a D
pentru obtinerea certificatului de competente profesionale

Nr.

Media certificat
competente
profesionale

crt.

Numele, initiala tatalui, prenumele

1

Baba N.Ileana-Maria

9,50 (noua,50)

Rezultatul
examenului de
certif. a
competentelor
profesionale
admis

2

Balu D.F.Mihail-Gabriel

8,62 (opt,62)

admis

3

Beker L.Stefania-Maria

8,44 (opt,44)

admis

4

Borda N.V.Darviana-Nicole

9,62 (noua,62)

admis

5

Ciociu D.C.Maria-Nicoleta

-

neprezentat

6

DamianA:V.Karina

9,62 (noua,62)

admis

7

Damian C.Teodora

9 (noua)

admis

8

Enescu G.Alexandra-Maria

7,87 (sapte,87)

admis

9

Ghise G.F. Larisa-Elena

6

respins

10

Horvat M.Miruna-Doris

8,25 (opt,25)

admis

11

Irimina G.F. Margareta

9 (noua)

admis

12

Jeculescu G. Mihaela-Elena

9,46 (noua,46)

admis

13

Jeflea C.G. Serban

8,62 (opt,62)

admis

14

Maior G. Antonia-Gabriela

10 (zece)

admis

15

Madaras I.C. Iulia-Ioana

8,87 (opt,87)

admis

16

Muntean S. Radu-Simion-Gelu

-

neevaluat*

17

Mutulescu T.D. Roberta-Amalia

9 (noua)

admis

18

Onitiu D.E. Cristina-Maria

9,87 (noua,87)

admis

19

Oprea C. Anastasia

9,12 (noua,12)

admis

20

Oprisor D.L.Teodora-Ioana

9 (noua)

admis

21

Patrascu I.D. Ioana-Madalina

9,37 (noua,37)

admis

22

Petrea M. Ioana

-

neprezentat

23

Rebegel I. Monica-Alexandra

9,25 (noua,25)

admis

24

Sîrbu I.Andrei-Ioan

-

neevaluat*

25

Stanila I.L. Ioan-Alexandru

7,75 (sapte,75)

admis

26

Stoica A.D. Iulia Teona

9,12 (noua,12)

admis

27

Schiopu S.D. Cristina- Nicoleta

8,25 (opt,25)

admis

28

Utan I.F. Sophia-Elena

10 (zece)

admis
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*elevii neevaluati la sustinerea proiectului au avut la una sau mai multe dintre disciplinele: limba româna,
limba germana, matematica, discipline psihopedagogice medii sub 6

8. Informare privind activitatea Comisiei Metodice a Învățătorilor, anul școlar 2019 – 2020
1. Proiectarea și realizarea activităților didactice
Planificarea calendaristică și proiectarea unităților tematice la nivelul claselor s-a realizat
având în vedere particularitățile de vârstă ale elevilor, cu scopul formării competențelor, pe baza
abordării integrate a conținutului programelor școlare. S-au avut în vedere reglementările prevăzute de
legislația actuală și recomandările inspectorilor de specialitate. Toate cadrele didactice au fost informate
în legătură cu aceste reglementări și recomandări în cadrul ședințelor desfășurate în cadrul comisiei
metodice.
În desfășurarea activității didactice s-a pus accent pe formarea de competențe, pe dezvoltarea
capacităților intelectuale de bază, a atitudinilor și comportamentelor, folosindu-se metode interactive,
activ-participative. În procesul instructiv – educativ, strategiile didactice au fost adaptate la nivelul
fiecărei clase și s-a folosit munca diferențiată și individualizată. De asemenea, dotarea claselor cu
videoproiector și calculator permite utilizarea a numeroase materiale, resurse și softuri educaționale.
Fiecare cadru didactic desfășoară săptămânal activitate metodică de îndrumare a elevilor claselor
cu profil pedagogic, ocazie cu care pregătesc lecții demonstrative și materiale didactice.
2. Evaluarea rezultatelor învățării
În procesul de evaluare au fost utilizate diverse instrumente ( proiecte, portofolii ) și forme de
evaluare (inițială, formativă, sumativă, orală, scrisă, autoevaluare).
Probele de evaluare inițială au fost aplicate la clase în perioada septembrie-octombrie 2018,
rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare la nivelul clasei și analizate în cadrul ședinței comisiei din
octombrie 2019. Acestea au respectat normele în vigoare și conțin itemi cu nivel de dificultate diferit,
astfel ca fiecare elev să fie capabil să rezolve cel puțin itemii cu nivel scăzut de dificultate. Probele de
evaluare inițială au reprezentat punctul de plecare în realizarea proiectării didactice pe parcursul
semestrului.
Pe parcursul sem. I, au fost aplicate la clasă și probe de evaluare sumativă, atât la finalul
unităților de învățare cât și la finalul semestrului. De asemenea, elevii au fost permanent observați și
monitorizați, evaluarea formativă realizându-se pe baza competențelor specifice.
3. Managementul clasei de elevi
S-au derulat programe de pregătire suplimentară atât cu elevii cu nevoi speciale , cât și cu cei
care au participat la concursuri. La fiecare clasă această pregătire s-a desfășurat conform programului
existent în dosarul comisiei metodice.
Pentru obținerea unor rezultate deosebite la învățătură și disciplină s-a menținut o permanentă
relație între părinți și cadrele didactice, fiecare cadru didactic a stabilit săptămânal o oră consultații cu
părinții, oră în care aceștia au posibilitatea să se informeze despre evoluția la clasă a propriului copil.
La nivelul fiecărei clase s-au desfășurat ședințe cu părinții, ocazie cu care acestora li s-au
prezentat: Regulamentul de ordine interioară al școlii, obiectivele urmărite în acest an școlar, problemele
legate de activitatea didactică specifică școlii noastre. În cadrul acestor ședințe s-au propus și s-au stabilit
activitățile desfășurate în săptămâna „Școala altfel”.
S-au desfășurat activități / proiecte extracurriculare multiple:
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 participare la testarea în vederea accederii la Programul Excelență în matematică la ciclul primar”
(elevi din cls. a III-a B – admis elevul Vîrcolacu Călin)
 participare la concursuri aflate în Calendarul Concursurilor Școlare – Comper, Micii olimpici
(cls. CP A, I A, a II-a A, a III-a A, a IV-a A)
 organizarea unor evenimente cu ocazia sărbătorilor
 Carnaval – Hallowen
 ateliere de creație - Ziua Liceului, 1 Decembrie
 atelier interactiv cu părinții
 Sărbătoarea Lampioanelor – cls. secției germane
 Serbări de Crăciun
 Bazar de Crăciun
 Seară de bricolaj
 Atelierul lui Moș Crăciun (Micul Lumânărar)
 Participare la Proiectul Național „Școala de bani pe roți”
 Participarea la concert lecție de muzică clasică
 vizionarea unor spectacole de teatru
 vizite la Muzeul Tehnicii Populare Astra
 organizarea taberei de schi și a unor ieșiri la săniuș – clasele secției germane
4. Managementul carierei și dezvoltării personale
Cadrele didactice care predau la clasele din ciclul primar au participat la activitățile metodice
organizate la nivel județean și la ședințele Comisiei metodice din școală, ședințe care s-au desfășurat
conform planificării realizate la începutul anului școlar.
De asemenea, cadrele didactice sunt permanent preocupate de formarea profesională continuă,
participând la diferite activități / seminarii organizate atât în cadrul Casei Corpului Didactic, cât și de
ZFL Sibiu sau Institutul Goethe București.
5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii acesteia
Cadrele didactice au inițiat și realizat parteneriate instituționale cu diferite instituții atât din
domeniul didactic, cât și din domeniul apărării și sportului:
 Parteneriat cu Centrul Cultural German
 Proiect de parteneriat educativ interdisciplinar ECOTIC
 Proiect de parteneriat încheiat cu Teatrul Gong Sibiu
 Proiect de parteneriat încheiat cu „Serious Fun” – activități sportive
 Parteneriat cu grădinițele
Concluzii:
- la sfârșitul sem. I elevii sunt bine pregătiți, conform particularităților individuale;
- elevilor cu dificultăți în învățare li se acordă în continuare atenție specială;
- participare activă la acțiuni, proiecte educative și parteneriate;
- promovare optimă a exemplelor de bună practică.
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III.2. Elevi
III.2.1. Dimensiuni calitative ale procesului de învățământ. Școlarizarea, frecvență,
situația disciplinară
La sfârșitul anului școlar 2019 – 2020 în unitatea noastră au fost înscriși un număr de 943 elevi,
după cum urmează:
- ciclul primar
272 elevi
- ciclul gimnazial
92 elevi
- liceu
567 elevi
- A doua Șansă
12 elevi
Situația absenteismului: comparație între semestrele I ale anilor școlari 2018-2019 și 2019 – 2020
Semestrul I 2018 -2019
Semestrul I 2019 -2020
%
%
Motivate Nemotivate Total
Motivate Nemotivate Total
Frecvență
Frecvență
Liceu
11576
1418
15638
94,7%
9910
3503
13413
96,75%
Gimn.
1162
229
1443
96,92%
788
241
1029
98,36%
Primar
483
0
483
99,5%%
159
0
159
99,94%

Semestrul al II-lea 2018 -2019

Semestrul al II-lea 2019 -2020, lunile ianuarie
și februarie, 10 zile din martie
%
%
Motivate Nemotivate Total
Motivate Nemotivate Total
Frecvență
Frecvență
Liceu
11532
4389
15921
94,1%
8556
2167
10723
96,28%
Gimn.
1231
399
1630
96,99%
1093
235
1328
98,47%
Primar
310
1
311 99,97%%
1091
54
1145
99,16%
Comparația pentru semestrul al II-lea nu poate fi reală, deoarece cursurile au fost suspendate din data de
11 martie și nu a mai existat frecvență la școală.
Situația la purtare pentru anul școlar 2019 – 2020
La sfârșitul anului școlar 2019 – 2020 s-a consemnat următoarea situație a notelor de la purtare:
Nivel
Primar
Gimnaziu
Liceu

2018-2019
9,99-7
sub 7
0
0
2
2
20
10

2019-2020
9,99-7
sub 7
0
0
4
0
14
3

III.2.2. Dimensiuni calitative ale procesului de învățământ. Situația la învățătură
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Elevi
Elevi rămași
înscriși la
Număr elevi
la sfârșitul
început de
promovați
anului
an
...

Promovați pe medii
5-6.99

7-8.99

Procent
promov.

Procent
promov.
nivel
județean

100%

100%

Total

Total

Total

9-10

Clasele pregătitoare

50

49

49

Primar, cls. I – IV

222

223

223

1

24

198

100%

95,22%

Gimnazial, cls V-VIII

92

95

95

1

45

47

100%

85,34%

Liceal Zi cls IX-XII

563

565

563

16

204

343

99,64%

84,41%

Liceal Zi ciclu
inferior cls IX-X

308

310

308

15

128

165

99,35%

85,34%

Liceal ZI ciclu
superior cls XI-XII

255

255

255

1

76

178

100%

83,48%

A doua șansă primar
TOTAL cls I-IV

12

12

6

6

La toate nivelurile promovabilitatea se situează peste media județeană, fapt ce ne clasează printre cele
5 unități de învățământ din județ cu rată înaltă de promovabilitate, adică peste 95%.
III.2.3 Rezultate la examenul de bacalaureat

Sesiunea

Nr. total
elevi
înscriși

Nr. total
elevi
promovați

Procent
de
promov.

Procent de
promov. /
jud.

Iunie - Iulie

132

96,96%

August Septembrie

5

128
4, din
care 1
neprez.

75%

Nr. elevi promovați pe tranșe de medii

78,8%

66,99
21

77,99
34

88,99
49

36,86%

2

1

1

9-9,99

10

24

0

0

0

În urma sesiunii din august – septembrie procentul de promovabilitate pentru unitatea noastră a
devenit 100%, în condițiile în care 1 elev care nu a promovat în sesiunea din iunie-iulie nu s-a prezentat
în sesiunea august-septembrie.
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0,6
2016-2017
0,5

2017-2018
2018-2019

0,4

2019-2020
0,3
0,2
0,1
0
6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Distribuția numărului de medii
raportat la numărul de elevi care au
promovat examenul de bacalaureat pentru
ultimii trei ani, arată o evidentă creștere a
rezultatelor situate între 8 și 8,99. Se poate
remarca o constantă: lipsa mediei 10.
Chiar și fără aceasta, se notează rezultatele
excelente
obținute
în
condițiile
extraordinare,
după
suspendarea
cursurilor.
Concluzionând, se poate afirma că
munca nu a fost fără urmări pozitive și că
ea trebuie continuată cu țintă clară spre
mai multe rezultate din zona de excelență.

Topul celor mai bune 10 licee după rezultatele la bacalaureat, după contestații, sesiunea iunieiulie 2020:
Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu,
Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” Sibiu,
Colegiul Național Pedagogic ”Andrei Șaguna” Sibiu,
Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu,
Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu,
Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu,
Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu,
Liceul Teoretic ”Axente Sever” Mediaș,
Liceul de Artă Sibiu
Colegiul ”Școala Națională de Gaz” Mediaș.
https://www.mesageruldesibiu.ro/topul-liceelor-din-sibiu-dupa-bacalaureat/
III.2.4 Rezultate la Evaluarea Națională
TOTAL ELEVI: 29
Înscriși la EN: 29
Neprezentați: 1

Notele obținute
Evaluare Națională
Limba şi literatura
română
Matematică
Media finală
Media de admitere

%
Promov.
20182019

sub 5

55,99

66,99

77,99

88,99

99,99

10

%
Promov.

1

1

2

3

13

8

0

96,29%

88,88%

6
1
1

4
4
3

8
1
3

3
11
10

4
7
8

3
3
3

0
0
0

77,77%
96,29%

66,66%
83,33%
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Se observă că procentele de promovabilitate se situează la limba română, la matematică și la media
generală peste cele de la nivel județean, care la rândul lor sunt peste media pe țară.
Este îmbucurător faptul că din cei 29 de absolvenți ai școlii noastre 22 au fost admiși în învățământul
liceal Față de 17 anul trecut) și 5 la învățământ profesional (față de 7 în 2018-2019).
III.2.5 Premii obținute de elevi la olimpiade și concursuri

Tabel cu elevii premiați la olimpiade și concursuri școlare în anul școlar 20192020
Olimpiade/Concursuri
Nr.
crt

Premiul
obţinut

2.

II

3.

III

4.

III

5.

III

6.

III

7.

III

8.

Mențiune

9.

Mențiune

10. Mențiune

11. Premiu
special

Disciplina/Concursul

Olimpiada de Educație
Tehnologică, Etapa
județeană
Concursul Național ”Radu
Stanca”- Pașii poetului prin
burgul medieval, secțiunea
„Dialog în oglindă”
Concursul Național ”Radu
Stanca”- Pașii poetului prin
burgul medieval, secțiunea
„Dialog în oglindă”
Concursul Național de
Informatică și TIC-Dual PC,
secțiunea fotografie
Concursul Regional de
Informatică TOP INFO
Olimpiada de Educație
Tehnologică, Etapa
județeană
Concursul Național de
Informatică și TIC-Dual PC,
secțiunea fotografie
Concursul Național de
Informatică și TIC-Dual PC,
secțiunea fotografie
Concursul Național de
Informatică și TIC-Dual PC,
secțiunea fotografie
Concursul Național de
Informatică și TIC-Dual PC,
secțiunea fotografie

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Numele şi
prenumele
profesorului
îndrumător
Vonica
Mărioara

HAISER LARISA
MARIA

VII

STANCIU DENISA

XI B

Filip Mihaela

LUȚOIU CORINA

XI B

Filip Mihaela

COMȘA MARIA
KARINA

XC

Păltineanu
Mihaela

BUDAC IULIA

XB

MILEA IOANA
MĂDĂLINA

VIII

Păltineanu
Mihaela
Vonica
Mărioara

DANCU ALEXIA
ELENA

XA

Păltineanu
Mihaela

HICIU RALUCADANIELA

XA

Păltineanu
Mihaela

HOGEA REBECAELENA

XB

Păltineanu
Mihaela

TODONE PAOLA-ANA

XA

Păltineanu
Mihaela
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Nr.
crt

Premiul
obţinut

Disciplina/Concursul

12. Participare Concursul Național
LuminaMath
13. Participare Concursul Național
LuminaMath
14. Participare Concursul Național
LuminaMath
15. Participare Concursul Național
LuminaMath
16. Participare Concursul Național
LuminaMath
17. Participare Concursul Național de
Creativitate în Limba
Engleză ”SPEAK OUT”
18. Participare Olimpiada de Limbi
Romanice – Limba Spaniolă

IV.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

DURDUN
ALEXANDRU
ANGHELESCU IOANA

II

TEAȘCU SARA

III

VÎRCOLACU CĂLIN

IV

CIUFUDEAN ANDREI

VII

BURNETE VANESSA

IX

TOADER IOANAIASMINA, 76p
PUREA TEODORAMARIA,72p
ȚOLEA PAULAFLORENA, 62p

XIIC
XIIC
XIIC

III

Numele şi
prenumele
profesorului
îndrumător
Todea Maria
Botezatu
Elena
Botezatu
Elena
Egri Alma
Pașcalău
Flavius
Ilicuță Anca

Filip Mihaela

Desfășurarea procesului instructiv-educativ
IV.1. Calitatea proiectării didactice. Calitatea predării

În unitatea noastră, activitatea curentă la clasă se desfășoară în cadrul a 36 de ore ținute simultan
de 36 de cadre didactice de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a. La clasa din programul „A doua
șansă” este încadrat un cadru didactic de la învățământul primar și cu 2 ore/săpt. un profesor de limba
engleză.
Calitatea documentelor didactice; parcurgerea integrală a temelor obligatorii din programele
analitice:
- planificările au fost elaborate în conformitate cu cerințele curriculare și cu nivelul și nevoile elevilor,
stabilindu-se unitățile de învățare în așa fel încât să se parcurgă integral temele obligatorii din programele
analitice. Aceste planificări se găsesc în dosarele catedrelor care sunt verificate de responsabilii
comisiilor metodice.
Prestația pedagogică; prestigiul didactic:
- în urma asistentelor efectuate la ore s-a constat că profesorii aplică metode moderne de predare,
exploatând resursele materiale de care dispune școala și adaptând demersul didactic la nivelul și nevoile
elevilor. Calitatea sporită a actului didactic se datorează și faptului că marea majoritate a profesorilor
școlii noastre sunt metodiști coordonatori ai practicii pedagogice.
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IV.2. Activitatea extracurriculară și extrașcolară.
Toate activitățile propuse în planul întocmit la începutul anului școlar 2019 – 2020 pentru
semestrul I și pentru semestrul II s-au desfășurat conform planificărilor.
De asemenea, activitățile propuse de diriginți în planificările anuale au fost îndeplinite.
Activitatea
Balul Bobocilor

Participanți, colaboratori.
Profesori și elevi
Clasele IX-XII; organizatori:
diriginţii, clasele a XI-a

Perioada și locul
7 nov. 2019, Casa Armatei

Ziua Colegiului Național Tema zilei a fost Copilăria. Au
Pedagogic Andrei Șaguna
participat toţi elevii şi profesorii
CNPAȘ cu diverse proiecte şi
activităţi, apoi au avut loc
discuții și o întâlnire cu
profesorii pensionari.

29 nov. 2019, CNPAȘ

Bazar de Crăciun,
serbări de Crăciun,
Bastelabend,
Halloween,
Thanksgiving

Ciclul primar, secțiile română și
germană, ciclul gimnazial şi
ciclul liceal; elevii, diriginţii şi
învăţătorii.

nov. – dec. 2019, CNPAȘ

Carnaval

Ciclul primar, secțiile română și
germană, ciclul gimnazial şi
ciclul liceal; elevii, diriginţii şi
învăţătorii.

27 feb. 2020, CNPAȘ

Filme

Vizionare film Agora – prof.
Vinți Sorin, clasa a XI-a C
Vizionare film Insula – prof.
Vinți Sorin, clasa a XI-a C
Vizionare film Astra Junior –
prof. Vulcu Liliana, clasa a X-a
B
Povestea Trolifanților – înv.
Botezatu Elena, clasa a III-a A,
înv. Cândulețiu Astrid, clasa a
II-a B, înv. Nan Diana, clasa a
III-a B
1 Decembrie – film Arta (poezii,
cântece), înv. Botezatu Elena,
clasa a III-a A, înv. Natea Sofia,
clasa I A
Participare Astra Film Junior –
prof. Vonica Marioara, clasa a
V-a A

nov. 2019
dec. 2019
oct. 2019, Sala Ion Besoiu

oct., nov. 2019, Cinema Arta

dec. 2019

oct. 2019
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Vizionare film pentru copii –
toate clasele primare, secția
germană
Vizionare film pentru copii –
înv. Oprișor Marilena, clasa
pregătitoare B
Vizionare film Deficiența de
intelect. Radio – prof. Opriș
Ioana, clasa a XII-a A, B
Vizionare film Frozen II – înv.
Cândulețiu Astrid, clasa a II-a B,
înv. Nan Diana, clasa
a
III-a B, înv. Egri Alma, clasa a
IV-a B, înv. Popa Iulia, clasa
pregătitoare A
Vizionare film desene Mosley –
înv. Egri Alma, clasa a IV-a B
Vizionare film Părul lui Ahmed;
George – prof. Popesc Cornel,
clasa a X-a A, prof. Muraru
Dorina, clasa a VIII-a A, prof.
Duda Cristina, clasa a VI-a A
Vizionare film – prof. Robu
Cristina, clasa a IX-a B
Vizionare film – prof. Pașcalău
Laura, clasa a IX-a A
Vizionare film Astra Film
Festival – prof. Bîc Monique,
clasa a IX-a D
Astra Film – prof. PluteanuPleșca Elena, clasa a XII-a E
Vizionare film Lecții de viață,
Astra Film Fest – prof. Bunea
Adriana, clasa a X-a E
Astra Film – prof. Muleșiu
Monica, clasa a XI-a A, prof.
Frățilă Mihaela, clasa a IX-a F
Participare la Cinema Astra –
prof. Zoppelt Diana, clasa a X-a
D
Vizionare film Copilulproblemă – prof. Zoppelt Diana,
clasa a X-a D
Participare la Astra Film – prof.
Dinu Adela, clasa a XII-a B
Vizionare film Tag – prof. Pitko
Paul, clasa a IX-a E

oct. 2019, Cinema Arta
16 nov. 2019
29 nov. 2019, Astra
nov. 2019, CNPAȘ

29 nov. 2019, Cinema Arta

oct. 2019, Cinema Arta
15 oct. 2019, Cinema Ion
Besoiu

oct. 2019, CNPAȘ
15-18 oct. 2019
17-18 oct. 2019, Centrul
Cultural Ion Besoiu
14 oct. 2019, Astra
oct. 2019
oct. 2019, Piața Mare

nov. 2019

dec. 2019

oct. 2019, Sala Thalia
ian. 2020
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Vizionarea filmului Cărțile
junglei – înv. Todea Mariana,
clasa a III-a A
Drumeţii, activităţi în natură, Ziua limbilor europene
jocuri
(activitate interactivă prin creare
de jocuri) – prof. Bâja Maria,
clasa a XII-a E
Sănătate prin joc și mișcare
(activitate în curtea școlii) –
prof. Vonica Marioara, clasa a
V-a A
Facem cumpărături în piață –
înv. Bâtiu Susana, clasa I B
La patinoar – înv. Egri Alma,
clasa a IV-a B
Zi distractivă – prof. Muraru
Dorina, clasa a VIII-a A
Ieșire la patinoar – prof.
Pașcalău Laura, clasa a IX-a A
Secret Santa – prof. Bîc
Monique, clasa a IX-a D, prof.
Țuțurea Liana, clasa a XI-a E,
prof. Frățilă Mihaela, clasa a
IX-a F
Săptămâna verde – prof. Țuțurea
Liana, clasa a XI-a E, prof.
Frățilă Mihaela, clasa a IX-a F
Vizită la Muzeul Astra – prof.
Pluteanu-Pleșca Elena, clasa a
XII-a E
CSI – prof. Pluteanu-Pleșca
Elena, clasa a XII-a E
Festivalul toamnei – înv. Popa
Iulia, clasa pregătitoare A
Ziua elevului – prof. Frățilă
Mihaela, clasa a IX-a F
Întâlnire la un ceai (discuții
libere) – prof. Vinți Sorin, clasa
a XI-a C
Ieșire la patinoar – prof.
Pașcalău Laura, clasa a IX-a A
Concursuri (jud./ reg.)
Participare la concursul județean
de fotografie Culorile naturii –
prof. Negru Camelia, clasa a V-a
A
Ziua Mondială a Educației
(concurs de afișe pe tema

ian. 2020

sept. 2019, CSEI Nr. 2

sept. 2019, CNPAȘ

sept. 2019
19 dec. 2019, Piața Mare
13 dec. 2019, CNPAȘ
20 dec. 2019
dec. 2019, CNPAȘ

sept. 2019, Muzeul Satului
4-8 oct. 2019, CNPAȘ
23 sept. 2019, Muzeul Astra

5 dec. 2019, Parc Astra
Parc, CNPAȘ
8 nov. 2019, CNPAȘ
februarie 2020

ianuarie 2020
nov. 2019, CNOG Sibiu

oct. 2019, CNPAȘ
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educației) – înv. Dănăilă Lenuța,
clasa a IV-a A
Vizionare concurs Debates –
prof. Opriș Ioana, clasa a XII-a
A
Jocuri interactive: Să ne
descoperim grădinița – prof.
Muleșiu Monica, clasa a XI-a A
Concursul județean de creație
plastică / literară Primăvara prin
ochii copiilor - prof. Negru
Camelia, clasele V-VIII
Concursul Național de Utilizarea
Calculatorului Dual PC – prof.
Păltineanu Mihaela, prof.
Ionușiu Horea
Concursul Regional TopInfo –
prof. Păltineanu Mihaela
Proiecte educaționale,
Dăruind vei dobândi (proiect /
parteneriate,
campanii, parteneriat) – prof. Bâja Maria,
voluntariat
clasa a XII-a E
Ziua Culturii Naționale – prof.
Negru Camelia, clasa a V-a A
Let’s Do It, Romania! – prof.
Negru Camelia, prof. Lazăr
Cătălin, clasa a IX-a C
Parteneriat Proiect Educativ
Festivalul Culorilor –
Dezvoltarea creativității și
comunicării prin artă, prof.
Negru Camelia, clasa a V-a A
Decorarea holului CNPAȘ,
Culorile toamnei – prof. Negru
Camelia, dir. adj. Filip Mihaela
Lecție propusă de UNICEF,
Ziua Internațională a
Drepturilor Copilului – prof.
Negru Camelia, clasa a V-a A
Shoebox Sibiu – prof. Pașcalău
Laura, clasa a IX-a A
Ziua de curățenie – prof. Bîc
Monique, clasa a IX-a D
Ziua Educației Globale.
Săptămâna Educației Globale
– Schimbările climaterice, prof.
Bîc Monique, clasa a IX-a D
Global Dignity Day, activitate
interactivă coodonată de prof.

nov. 2019, CNPAȘ
sept. 2019, Grădinița Nr. 33

martie 2020

martie 2020

mai 2020
oct. 2019, CSEI Nr. 2
15 ian. 2019, CNPAȘ
21 sept. 2019, CNPAȘ

8 nov.
CNOG

2019,

CNPAȘ,

13 nov. 2019, CNPAȘ

3 dec. 2019
28 sept. 2019, Bulevardul
Mihai Viteazu, Sibiu
22 nov. 2019, CNPAȘ

oct. 2019, CNPAȘ
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Concerte,
spectacole,
teatru,
teatru de păpuși

Zoppelt Diana, clasa a XI-a D;
participanți: prof. Bunea
Adriana, clasa a X-a E, , dir. adj.
Filip Mihaela, Dinu Adela, clasa
a XII-a B, Bîc Monique, clasa a
IX-a D.
Jocul de-a justiția, activitate de
educație juridică – prof. Bunea
Adriana, clasa a X-a E, prof.
Zoppelt Diana, clasa a X-a D
Sibiul de poveste, festival de
integrare a copiilor din CP –
prof. Muleșiu Monica, clasa a
XI-a A
Stil de viață sănătos – prof.
Muleșiu Monica, clasa a XI-a A
Simfoniile toamnei, proiect
educativ – prof. Muleșiu
Monica, clasa a XI-a A
Dăruim din suflet, proiect
educativ – prof. Muleșiu
Monica, clasa a XI-a A
Un fruct pentru fiecare – prof.
Frățilă Mihaela, clasa a IX-a F
Organizarea activității
interactive Eul tău demn, cu
ocazia Global Dignity Day –
prof. Zoppelt Diana, clasa a X-a
D
Deschiderea bibliotecii din
Săcădate – prof. Dinu Adela,
clasa a XII-a B
Proiect internațional
Grenzenlos? Wo endet Europa?
– prof. Dinu Adela, clasa a XII-a
B, a X-a D
Proiect Cluj (mobilitate) – prof.
Opriș Ioana
Proiectul Et en plus, je parle
francais, secțiunea scurt metraj –
prof. Secu Marinela, prof.
Păltineanu Mihaela
Concert de ziua Sf. Nicolae.
Concert de Crăciun (participare
la serbare) – prof. Bâja Maria,
clasa a VII-a A
Teatru Scufița roșie – înv. Todea
Mariana, clasa a II-a A

Au participat cinci clase,
nr. estimat de elevi cca. 120.

nov. 2019

4 oct. 2019, Piața Mică

nov. 2019, Grădinița Nr. 33
nov. 2019, Grădinița Nr. 33

dec. 2019
10 dec. 2019, Creșa Nr. 38
16 oct. 2019, CNPAȘ

sept. 2019, Săcădate

23-30 nov., B 13 Hostel

ian. 2020, Cluj
martie 2020

dec. 2019, CNPAȘ

11 oct. 2019, Teatrul Gong
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Excursii, tabere

Concert-lecție pentru copii – înv.
Todea Mariana, clasa a II-a A
Povești îndrăgite. Scufița Roșie
– înv. Natea Sofia, clasa I A
Concert Copilăria lui Chopin –
înv. Bâtiu Susana, clasa I B
Concert-lecție – înv. Oprișor
Marilena, clasa pregătitoare B,
înv. Cândulețiu Astrid, clasa a
II-a B, înv. Nan Diana, clasa a
III-a B, înv. Egri Alma, clasa a
IV-a B
Primiți colindul? – prof. Opriș
Ioana, clasa a XII-a A
Colindăm cu drag – înv.
Cândulețiu Astrid, clasa a II-a B
Joc didactic muzical – prof.
Popesc Cornel, clasa a X-a A
Concert de colinde la Catedrală
– prof. Popesc Cornel, clasele
IX-XI
Concert de colinde – prof.
Popesc Cornel, clasele IX-XI
Moment artistic (poezii de
Crăciun) – prof. Muraru Dorina,
clasa a VIII-a A
Spectacol teatru – prof. Pașcalău
Laura, clasa a IX-a A
Moment artistic de Crăciun în
limba engleză – prof. Duda
Cristina, clasa a VI-a A
Datfest – prof. Muleșiu Monica,
clasa a XI-a A
Vizionare piesă de teatru – prof.
Niculae Ștefan, clasa a XI-a B
Excursie Sinaia – Bușteni, prof.
Vulcu Liliana, clasa a X-a B,
prof. Pașcalău Laura, clasa a IXa A, prof. Bîc Monique, clasa a
IX-a D
Excursie Cluj – prof. Opriș
Ioana, clasele a IX-a A, B, a Xa A,B
Excursie instructiv-educativă
Brașov-Câmpina – prof. Țuțurea
Liana, clasa a XI-a E

8 nov. 2019, Sala Thalia
oct. 2019, Teatrul Gong
16 nov. 2019
8 nov. 2019,
11 nov. 2019,
16 nov. 2019

17 dec., Școala Gimnazială
Nr. 21, Grădinița 38
18 dec. 2019, Rotary Club
27 nov. 2019, CNPAȘ
11 dec. 2019, Mitropolia
Sibiu
18 dec. 2019, Colegiul
Pedagogic Cluj
18 dec. 2019, CNPAȘ

24 sept. 2019
18 dec. 2019, CNPAȘ

oct. 2019
ian. 2020
2-3 nov. 2019

19 dec. 2019

oct. 2019
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Excursie la Păltiniș – prof.
Baumgartner Daniela, clasa a
XII-a D, prof. Monica Muleșiu,
clasa a XI-a A
Vizite la muzee / librării / Vizită în centrul istoric al
biserici
Sibiului – prof. Vinți Sorin,
clasa a XI-a C
Vizită la Târgul de Crăciun –
prof. Vinți Sorin, clasa a XI-a C
Vizită la Biserica Ursulinelor
(participare ceremonie
religioasă) – prof. Opriș Ioana,
clasa a XII-a A
Ora de lectură – înv. Nan Diana,
clasa a III-a B
Întâlnire cu autorul Thilo Petry
(Animal Heroes) – înv. Egri
Alma, clasa a IV-a B
Vizitarea expoziției Culorile
naturii – prof. Negru Camelia,
clasa a V-a A
Noaptea cercetătorilor – prof.
Muleșiu Monica, clasa a XI-a A
Vizită la Muzeul Astra, prof.
Vinți Sorin, clasa a XI-a C
Vizită la Muzeul Brukenthal –
prof. Niculae Ștefan, clasa a XIaB
Ateliere
Culorile toamnei (atelier de
confecționat jucării) – înv.
Dănăilă Lenuța, clasa a IV-a A
E vremea colindelor
(confecționare de materiale
specifice sărbătorilor) – înv.
Dănăilă Lenuța, clasa a IV-a A
Coboară toamna – înv. Botezatu
Elena, clasa a III-a A
Vin sărbătorile de iarnă
(confecționare de podoabe de
pom) – înv. Botezatu Elena,
clasa a III-a A
Atelier Joc și joacă – prof.
Muraru Dorina, clasa a VIII-a A
Atelier de confecționat obiecte
de Crăciun – prof. Robu
Cristina, clasa a IX-a B, prof.
Bîc Monique, clasa a IX-a D

ianuarie 2020, Păltiniș

oct. 2019

dec. 2019
28 sept. 2019

6 oct. 2019, Librăria
Humanitas
sept. 2019, Forumul German

15 nov. 2019, CNOG

28 sept. 2019
ianuarie 2020, Muzeul Astra
februarie 2020
sept. 2019, CNPAȘ
dec. 2019, CNPAȘ

sept. 2019, CNPAȘ
dec. 2019, CNPAȘ

28 oct. 2019, CNPAȘ
dec. 2019, CNPAȘ
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Proiecte în cadrul școlii

Biscuiți de Crăciun – înv. Popa
Iulia, cls. pregătitoare A
Obiceiuri de Crăciun în lumea
întreagă – prof. Duda Cristina,
clasa a VI-a A
Atelier de lectură – prof. Dinu
Adela, clasa a XII-a B
1 Decembrie , Ziua Națională a
României – înv. Dănăilă Lenuța,
clasa a IV-a A, înv. Popa Iulia,
clasa pregătitoare A
Proiect SNAC Dăruiești – prof.
Vulcu Liliana, clasa a X-a B
Proiect Voluntariatul –
oportunități de dezvoltare
personală, prof. Vulcu Liliana,
clasa a X-a B
Ziua Mondială a animalelor
(afișe cu animale) – înv.
Botezatu Elena, clasa a III-a A
Ziua Educației – înv. Natea
Sofia, clasa I A
Toamna, zâna din povești – înv.
Natea Sofia, clasa I A
Salut, deci, respect! – înv. Natea
Sofia, clasa I A
Iată, vine Moș Crăciun!
(prezentarea legendei, tombolă)
– prof. Vonica Marioara, clasa a
V-a A
Ziua Culturii Naționale (proiect)
– prof. Crăcea Sorana, clasa a
XI-a A
Călătorie printre emoții (panou
afișat în școală) – prof. Duda
Cristina, clasa a VI-a A
Ziua națională a culturii – prof.
Negru Camelia, clasa a V-a A
Ziua internațională a cititului
împreună – profesorii de limba
și literatura română
Sărbătorirea Unirii principatelor
– prof. Robu Cristina, clasa a
IX-a B
Activități specifice Anului Nou
– prof. Ilicuță Anca, clasa a X-a
C

dec. 2019, Piața Mare
12 dec. 2019, CNPAȘ

7 dec. 2019, Biblioteca din
Săcădate
dec. 2019, CNPAȘ

18 dec. 2019
19 dec. 2019

nov. 2019
5 oct. 2019, CNPAȘ
oct. 2019, CNPAȘ
nov. 2019, CNPAȘ
dec. 2019, CNPAȘ

ian. 2020, CNPAȘ
7 nov. 2019, CNPAȘ
15 ian. 2020, CNPAȘ
5 feb. 2020, CNPAȘ
ian. 2020, CNPAȘ
ian. 2020, CNPAȘ
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Dragobetele – prof. Ilicuță
Anca, clasa a X-a C
24 ianuarie, Unirea
Principatelor Române – înv.
Popa Iuliana, CP A
Activități speciale de ziua
poetului național Mihai
Eminescu – prof. Dinu Adela,
clasa a XII-a B
Școala noastră cea curată – înv.
Todea Mariana, clasa
a III-a
A (acțiune de curățenie în curtea
școlii, în parteneriat cu clasa a
IV-a A)
Magazinul literar (moment
închinat lui Mihai Eminescu) –
înv. Botezatu Elena, clasa a
III-a A
Cine știe mai multe povești? –
înv. Botezatu Elena, clasa
a
III-a A
Fantezii de primăvară – înv.
Botezatu Elena, clasa a III-a A
Dragobetele – prof. Duda
Cristina, clasa a VI-a A

V.

feb. 2020, CNPAȘ
ian. 2020, CNPAȘ
ian. 2020, CNPAȘ

19 feb. 2020, CNPAȘ

ian. 2020, CNPAȘ

feb. 2020, CNPAȘ
mart. 2020, CNPAȘ
24 feb. 2020, CNPAȘ

Parteneriate educaționale
V.1. Colaborarea cu părinții.

Consiliul consultativ al părinților a întocmit planul de venituri și cheltuieli. Acest Consiliu a fost
ales la începutul anului școlar și cuprinde 11 membri, împreună cu Comisia de cenzori. Președinte al
Consiliului este doamna A.Petrei Isabella, vicepreședinți doamna Constantinescu Crina și domnul Dinu
Dan.
Asistența acordată părinților
- De la începutul anului școlar a fost făcută planificarea pe școală a zilelor și orelor în care profesorii
oferă consultații părinților referitor la situația școlară a copiilor lor. Conducerea școlii s-a aflat permanent
la dispoziția părinților. S-au desfășurat ședințele cu părinții, pe fiecare clasă. A fost organizat lectoratul
cu părinții, cu teme legate de buna desfășurare a activității școlare.
- În cadrul școlii a funcționat optim parteneriatul cadre didactice - părinți, în măsura în care legătura
dintre cadre didactice și familiile elevilor este permanentă, la toate nivelurile. Întreaga activitate s-a
desfășurat prin prisma acestui parteneriat. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât mulți dintre elevii
noștri sunt din alte localități, legătura dintre școală și părinți fiind foarte importantă în supravegherea și
îndrumarea acestor elevi.
- Reprezentanți ai Comitetului de părinți în Consiliul de Administrație al școlii este doamna A.Petrei
Isabella
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- În anul 2011 a fost constituită Asociația de sprijin a școlii „Prietenii CNPAS” care are ca membrii
fondatori atât cadre didactice ale școlii cât și părinți ai elevilor. Cu ajutorul acestei asociații s-a reușit
strângerea unor fonduri care vor fi folosite pentru recompensarea elevilor cu rezultate foarte bune la
învățătură.

V.2. Parteneriate. Proiecte internaționale
În vederea desfășurării în bune condiții a practicii pedagogice a elevilor de la profilul
pedagogic, în anul școlar 2019 – 2020 au fost încheiate parteneriate instituționale cu următoarele
unități școlare de aplicație:
- Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu
- Grădinița nr. 38 Sibiu
- Grădinița nr. 33 Sibiu
Activitățile extrașcolare și extracurriculare au impus încheierea de parteneriate / protocoale de
colaborare cu alte instituții, după cum urmează:
o Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
o Asociația „Prietenii CNPAS” Sibiu
o Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu
o Grădiniţa „Fraţii Grimm” Sibiu
o Ministerul Apărării Naţionale, Centrul Militar Judeţean
o Instituţia Prefectului Judeţean Sibiu, Consiliul Local, Consiliul Județean
o Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu
o Grupul EDUCATIVA
o Asociaţia Internaţională Studenţească AISEC pentru proiectul SHAPE
o Asociaţia Internaţională Studenţească AISEC pentru proiectul „Youth Communication”
o ULB Sibiu, UBB Cluj-Napoca, Univ. „A. Cuza” Iași
o Colegiul Național Pedagogic ”Gheorghe lazăr” Cluj-Napoca
o Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
o Liceul Tehnologic „Aram Iancu” Sibiu
o Colegiul Tehnic „Independenţa” Sibiu
o Universitatea „Alma Mater” Sibiu
o Centrul pentru Educaţie Incluzivă Sibiu
o Departamentul pentru Tineret al Mitropoliei Ardealului
o Centrul de Cultură şi Dialog „F.Teutsch” al Bisericii Evanghelice C.A. Sibiu
o Agenţia Naţională Antidrog
o Poliţia de Proximitate
o Direcția de Cultura și Patrimoniu
o Biblioteca Județeană ASTRA
o CJRAE Sibiu
o Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu
o Asociaţia de Înfrumuseţare a Oraşului Sibiu AIOS pentru proiectul „Istoria Sibiului pentru cei
tineri”
o Asociația de prietenie „ILLE-ET-VILAINE„ Sibiu
o M.A.I. Agenția Națională Antidrog, C.P.E.C.A Sibiu
o FEG – Fundația Ecologică Green Sibiu
o Astra Film Festival Sibiu
o Societatea Studenților Mediciniști „Hipocrates” Sibiu
o Fundația Sense International România
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Asociația „Rut” Sibiu
Facultatea de Medicină Dentară Sibiu
ACTR/ACCELS Consiliile Americane ptr. Educație Internațională
DGASPC Sibiu
D.S.P. Sibiu
Colegiul German Goethe București
Centrul de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu
Școala postliceală FEG
Editura Star Kids S.R.L. București
Corul Național de Cameră „Marin Constantin” București
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Liceul Teoretic IRIS Timișoara
Universitatea de Vest Timișoara
Liceul Tehnologic „Alexiu Berinde” Seini, jud. Maramureș
Școala Gimnazială nr. 13 Râmnicu Vâlcea și Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului Rm.
Vâlcea
Teatrul ”Radu Stanca”
ISU, Sibiu
Logiscool
Facultatea de Științe Economice, București
Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” Sibiu
Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu
Fundația Grupului Educativa

2018 - 2019 Proiect internațional Grenzenlos? Wo endet Europa? – prof. Dinu Adela, prof. Mărginean
Ramona, prof. Ionescu Alexandra cu elevi din clasa a XII-a B, a X-a D.
Schimb educațional cu Ratsgymnasium Stadthagen, cu elevi din clasele a X-a D, a X-a E, a XI-a D, a
XI-a E, septembrie 2019, prof. Ionescu Alexandra și prof. Pluteanu-Pleșca Elena.
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Aprobat în ședința Consiliului Profesoral din data de 27.10.2020, desfășurată în sistem de
videoconferință (Google Meet cu cod: bmx-amsu-tqn)
Director,
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Prof. Filip Mihaela

64

