Raport general privind starea si calitatea invatamantului din
Liceul Teoretic Jean Monnet
An scolar 2010 – 2011

Prezentul raport este intocmit conform Art. 24 din R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.
4925/08.09.2005 si publicat in M.O. partea I nr. 874/29.09.2005. Acest raport va fi prezentat si
in Consiliul reprezentativ al parintilor si un rezumat al acestuia continand principalele
constatari va fi facut public. Consiliul de Administratie din 05.10.2011 a avizat acest raport
conform Art. 31 lit. t din R.O.F.U.I.P.
Analiza privind starea si calitatea invatamantului are in vedere urmatoarele capitole:
1. Curriculum; rezultatele obtinute la invatatura
2. Starea disciplinara
3. Managementul scolar
4. Resursele umane
5. Parteneriate, programe educative extracurriculare si extrascolare
6. Resursele materiale
7. Relatiile cu comunitatea locala, cu parintii; imaginea liceului

1.

Curriculum; rezultatele obtinute la invatatura

Liceul Teoretic Jean Monnet a functionat, in anul scolar 2010 – 2011 cu un numar de 46
de clase, in 2 schimburi, cu o populatie scolara totala de 1207 elevi, repartizati astfel:
- 333 elevi in 14 clase I – IV
- 346 elevi in 13 clase V – VIII
- 528 elevi in 19 clase IX – XII
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La gradinita Jean Monnet au fost inscrisi 71 de prescolari in 3 grupe. Total populatie scolara in
anul 2010-2011 : 1278 elevi. La sfarsitul anului scolar 2010-2011 au ramas inscrisi 1194.
elevi si 71 de prescolari, total 1265.
Fata de anul scolar 2009-2010 cu 1237 elevi inscrisi, numarul total al elevilor ramasi
inscrisi (1299), iar in anul scolar 2010-2011 au fost inscrisi 1278 si ramasi la sfarsitul anului
scolar 1265.
Se observa o scadere de 13 elevi inscrisi.

Rezultatele statistice la sfarsitul anului scolar 2009 – 2010
Clase

Elevi
inscrisi
20092010

Gradi
nita
I-IV
V-VIII
IX-XII
Total
I-XII
Total

Elevi
ramasi
inscrisi
20092010

Prom.
Iunie
2010

Corig
s.n
2010

Prom.
Sept.
2010

Nesco
larizati
2010

Repetenti
2010

Procent
Promovabil.
2010

62

62

-

-

-

-

-

100%

319
342
576
1237

320
334
564
1218

320
323
509
1152

11
55
66

320
334
564
1218

-

-

100%
100%
100%
100%

1299

1280

Rezultate statistice la sfarsitul anului scolar 2010-2011
Clase

Elevi
inscrisi
20102011

Gradin
ita
I-IV
V-VIII
IX-XII
Total
I-XII
Total

Elevi
ramasi
inscrisi
20102011

Prom.
Iunie
2011

71

71

-

333
346
528
1207

331
345
518
1194

331
334
481
1146

1278

1265

Corig.
si s.n
2011

Prom.
Sept.
2011

Nescolari
zati
2011

10
36
46

331
343
510
1184

1
1

Repetenti Procent
2011
promovabilit
ate 2011

2
6
8

100%
99,42%
98,64%
99,16%

De semnalat scaderea numarului de elevi cu situatii neincheiate si corigenti 46 (iunie
2011) fata de 66 (iunie 2010), au promovat dupa sesiunea de corigente din august 37 de elevi,
9 elevi fiind declarati repetenti.
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In anul scolar 2010-2011 au fost 9 situatii de elevi repetenti, 2 elevi la clasele V-VIII
( Garguli Elif 5B si Lazarescu Alexandru 7C), iar la clasele IX-XII au fost declarati repetenti 7
elevi ( Dragomir Calin 9A, Dudau Daniela 9A, Mrosek Frederik 9D, Anghel Laurentiu 10C,
Purcaru Marcel 10C, Dinu Anca 10E si Mandache Marina din clasa IX-a care nu s-a prezentat
la scoala, fiind declarata nescolarizata).

Rezultatele obtinute la examene:

Evaluarea Nationala
Clasa
a VIII-a

Nr. total Limba
elevi
romana
108
106

Matematica Obs .

Limba
materna
-

106

Note obtinute la Evaluarea Nationala:
Clasa aVIII- Note
a
sub 5
Lb.Romana
2
Lb. Materna
Matematica
17

Note
5-5,99
7
14

Note 66,99
12
8

Note 7- Note
7,99
8-8,99
26
29
22
20

Note
9-9,99
28
23

Nota
10
2
2

Bacalaureat rezultate :

Elevi
inscrisi
146

Iunie 2010
Elevi
Elevi
Respinsi
Prom.
16

Procent
prom.

130

Promovabilitate Bacalaureat final

Elevi
inscrisi
127

Iunie 2011
Elevi
Elevi
Respinsi
Prom.
36+1(eliminat)

90

89%

August 2010
Elevi inscrisi
Elevi prom.

16

13

Elevi
respinsi,
neprezentati
3

98%

Procent
prom.
70,86%

3

Elevi inscrisi

35

August 2011
Elevi
Elevi
prom.
respinsi,
neprezentati
27

8

Promovabilitate Bacalaureat final

92,12%.

Pentru sesiunea iunie-iulie 2011 nu au fost promovati 37 elevi,1 elev (Vranceanu
Bogdan.)a promovat examenele dar nu a obtinut media generala 6(sase) .Din cei 37 respinsi in
prima sesiune 8 nu au promovat examenul nici in sesiunea a doua.
In cea de-a doua sesiune au promovat si 2 elevi din seria anterioara.

Admiterea in cls. a IX-a :
Prima medie
2010-2011
Matematica informatica:
9.47
Stiinte sociale
9.86
Fililogie biligv lb. Franceza
Stiintele naturii
9,51

2011-2012
9,83
9,39
8,99
9,77

Ultima medie
2010-2011
8.13
8.18
8,03

2011-2012
8,48
8,44
7,04
8,38

Au absolvit clasa a VIII-a 108 elevi care au avut medii de admitere intre 9,93 pana la
5,77 astfel:
•
•
•
•

38 de elevi cu medii de admitere de la 9,00-10
29 de elevi cu medii de admitere de la 8,00-9,00
26 de elevi cu medii de admitere de la 7,00-8,00
13 de elevi cu medii de admitere sub 7,00

Absolventii claselor a VIII-a au participat la repartitia compiuterizata pentru clasele a
IX-a si au fost/ inscrisi din etapa I in liceele bucurestene.
Rezultatele foarte bune la admitere se datoreaza foartei bune indrumari a elevilor si
parintilor din partea doamnelor diriginte : Neagoe Adrian (VIII A), Puhace Adina (VIII B),
Spornic Ana (VIII C), Teodor Marilena(VIIID).
De remarcat faptul ca un numar mai mare din absolventii claselor a VIII-a, proveniti din
liceul nostru, elevii cu medii foarte bune si bune au optat pentru continuarea studiilor in
liceu,dar au si plecat la Colegiile Nationale: Tudor Vianu, Sfantul Sava, Mihai Viteazul,
I.L.Caragiale. Rezultatele statistice confirma buna pregatire a elevilor, rezultat al muncii
intregului colectiv didactic dar si al pregatirii individuale si suplimentare a elevilor. Au realizat
zeci de ore de pregatire suplimentara profesorii de limba romana: Vasiliu Jolan, Tanase
Simona, matematica:Spornic Ana ,Neagoe Adrian, istorie: Veronica Patulea, Stoica Bogdan,
geografie: Codreanu Tudorita ,Marin Ana Maria, profesori incadrati la cls. a VIII-a si a XII-a
dar si profesorii de fizica, chimie, biologie, informatica, educatie fizica incadrati la cls. a XII-a.
Obtinerea certificatului de competente (atestatul) pentru limba franceza si pentru informatica de
catre elevii claselor a XII-a se datoreaza doamnelor profesoare Nitulescu Maria ,Tarnoveanu
Cornelia , Mavrianopol Ilinca , Matei Raluca si Ungureanu Laura.
Si in acest an scolar putem afirma cu mandrie ca toti absolventii cu examen de
bacalaureat ai claselor a XII-a sunt cuprinsi in institutii de invatamant superior.
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Catedra invatatorilor
Pe parcursul semestrului I, anul scolar in curs, Comisia metodica a inv. / prof. din Liceul
“Jean Monnet” a desfasurat activitati metodice, parteneriate, simpozioane si cercuri pedagogice dupa
cum urmeaza :
1. La inceputul semestrului I, toate clasele a II – a, a III – a si a IV – a au sustinut evaluari
initiale, in urma carora, acolo unde a fost nevoie, cadrele didactice au aplicat masuri ameliorative
costand in activitati de recuperare si dezvoltare.
2. Toate cadrele didactice de la clasele I-IV , au participat la cercul pedagogic de la scoala nr.
45, care a avut ca tema “ Copiii, aliatii nostri “ . D-na prof. Chindea Daniela a prezentat un material
pe aceasta tema.
3. In cadrul sedintei de Comisie metodica din luna noiembrie, d-na profesor Finica Dadal, a
sustinut referatul cu tema “Ajutorul pe care familia trebuie sa-l dea scolii “ .
4. In luna octombrie, in cadrul Campaniei de sprijin pentru copiii afectati de inundatiile care
au avut loc in Romania sub genericul “ Si copiilor le pasa “ , elevii claselor I-IV dand dovada de
solidaritate, au strans mici ajutoare constand in carti, rechizite, jucarii, articole sportive .
5. In cadrul proiectului “ Atelierul de olarit” , d-na profesor Felicia Ionescu a organizat o
excursie cu elevii cls . I A la atelierele de olarit Curtea de Arges.
6. In cadrul proiectului educational “ Pe urmele inaintasilor nostri “ , s-au organizat excursii
pe trasee cu obiective bine stabilite de catre doamnele prof. : Florica Cornea, Eugenia Miu, Andreea
Prislopan, Finica Dadal, Alexandra Vidu, Bianca Paculea, Maria Dragoiu.
7. D-nele prof. Florentina Iorga, Janica Babus, Finica Dadal au participat alaturi de elevi la
Festivalul International de Teatru si la Teatrul “Masca”.
8. Elevii claselor I-IV s-au relaxat aplaudand frenetic spectacolul de circ “Daca as fi Mos
Craciun “ .
9. In luna decembrie toti elevii claselor I-IV au participat cu emotie la serbarile desfasurate
sub genericul “Uite, vine Mos Craciun “.
10. D-na prof. Finica Dadal a desfasurat cu elevii clasei a IV- a A o lectie de educatie
sanitara, un concurs “ Zoo Arena” iar in luna noiembrie a participat cu lucrari ale copiilor la
concursul national “ Culorile Sperantei – Sentimente colorate” .
D-na prof. Daniela Chindea a organizat in parteneriat cu UNESCO o activitate de pictat
icoane pe sticla.
Elevii claselor I-IV au participat cu desene la concursul national CARREFOUR. Un elev de
la clasa a III – a D a obtinut premiul II si un elev de la clasa I B a obtinut premiul I.
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D-na inv. Elena Butunoi a organizat cu elevii clasei IB, in luna ianuarie, un montaj literar
muzical sub genericul “Eminescu – poetul nepereche “ .
De Ziua Mondiala a Educatiei, d-nele prof. Alexandra Vidu si Daniela Chindea au organizat
un concurs de desene pe asfalt.
11. D-na profesor Alexandra Vidu alaturi de d-nele educatoare de la Gradinita Jean Monnet,
implicandu-i pe elevii clasei a IV- a D si pe prescolari au organizat o activitate sub genericul “ Porni
Luceafarul … “ .
12. Pe 14 decembrie, intreaga Comisie a participat la organizarea si desfasurarea proiectului
educational “ Magia sarbatorilor – izvor de bucurie, salba de datini “ desfasurat in parteneriat cu
ISMB, gradinitele Jean Monnet, “Maxi “, “Luca”, Gradinita 52, Editura ERC Press si TVN 24.
In desfasurarea acestui proiect, elevii participanti la cele 2 sectiuni “Gastronomia pe harta
Europei “ si “Eurofest” au fost aplaudati si rasplatiti cu diplome de merit.
13. Intreaga comisie metodica a fost implicata in derularea proiectului cultural “Cercul
dascalilor cu talente “.
14. D-na profesor Alexandra Vidu a organizat activitati alaturi de elevii clasei a IV – a D si
prescolarii gradinitei “Jean Monnet” in cadrul “Saptamanii lecturii “.
15. In cadrul proiectului UNICEF “Creeaza o papusa, ajuta un copil”, a fost evidentiat elevul
Sorescu Mihai, clasa a IV – a D, prof . Alexandra Vidu.
16. D-na prof. Daniela Chindea a desfasurat activitati in cadrul CCDG “Sa invatam despre
padure” si Junior Achievement “Orasul nostru”.
17. Cursuri de formare
Prof. Daniela Chindea “ Scoala Inclusiva “
“ Introducere in pedagogia Waldorf “
“ Mobilitati individuale de formare continua”
“ Disciplinarea pozitiva “
Prof. Florica Cornea: cursuri de formator si metodist
Inv. Elena Butunoi : work-shop “Disciplinarea pozitiva”
Prof. Stefania Pavel: work-shop “Disciplinarea pozitiva”
Prof. Alexandra Vidu : work-shop “Disciplinarea pozitiva”
“ Mobilitati individuale de formare continua”
Prof. Florentina Iorga, Janica Babus : “TIC”
Prof. Maria Dragoiu, Bianca Paculea, Stefania Pavel, Finica Dadal, Daniela Chindea :
« ECDL »
18. SIMPOZIOANE
Prof. Daniela Chindea: “Educatie pentru un mediu curat “ organizat de Facultatea de
Chimie, Politehnica Bucuresti.
Prof. Felicia Ionescu, Florica Cornea, Finica Dadal, Alexandra Vidu : Simpozionul
international « Dascali eficienti pentru elevi europeni »
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Prof. Finica Dadal : “Simpozionul national instruirea in societatea cunoasterii”
Prof. Alexandra Vidu : Simpozionul interjudetean “De la natura la natura copilului“
Prof. Alexandra Vidu, Stefania Pavel : Simpozionul international « Creativitatea, un
imperativ mereu actual in invatamantul contemporan » - studiu de caz.
19. Popularizarea imaginii liceului in “Tribuna invatamantului” prin articolul “Proiect
Educational pentru afirmarea identitatii spirituale “ si prin articolul « Simbolul primaverii –
martisorul », prof. Alexandra Vidu.
20. Vizionarea spectacolului de teatru « Taina orasului invizibil » sau « Tara de sub picior » elevii claselor I-IV.
21. Scoala de film si televiziune pentru copii « Micile vedete ». S-au remarcat elevi din
clasele II-A, III-C si IV-D.
PROIECTE EDUCATIONALE DESFASURATE IN ANUL SCOLAR 2010-2011
•
•
•
•

“Magia sarbatorilor – izvor de bucurie, salba de datini” , coordonatori : Prof. Alexandra Vidu,
Felicia Ionescu, Florica Cornea ;
Festivalul interjudetean « Creatia artistica si populara – icoana sufleteasca a fiecarui popor »
coordonatori : Prof. Alexandra Vidu, Daniela Chindea ;
Concurs de interpretare vocala si instrumentala, coordonator : Prof. Felicia Ionescu.
Proiectul interjudetean « Pe urmele traditiei -Micii mesteri mari » coordonator : Prof. Alexandra
Vidu.
PROIECTE IN PARTENERIAT

•
•
•
•
•

Programul « Lumea ta ? Curata ! » , parteneriat cu Fundatia Prais – elevii claselor a IV-a.
Programul « Sa mancam sanatos» , parteneriat cu Fundatia Prais – elevii claselor a II-a si a III-a.
Proiectul « Cinema Edu » , parteneriat cu Asociatia culturala Macondo – elevii claselor III-D si
IV-D.
Proiectul « Ne informam, constientizam si protejam » parteneriat cu Primaria Municipiului
Bucuresti - elevii claselor III-D, IV-C si IV-D.
Programul national “Sa citim pentru mileniul III” – evenimentul Saptamana lecturii- elevii
claselor I-IV.

.
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RAPORT DE ACTIVITATE AN SCOLAR 2010-2011
COMISIA METODICA A INV. / PROF. CLASELE I – IV

Pe parcursul semestrului I, anul scolar in curs, Comisia metodica a inv. / prof. din Liceul
“Jean Monnet” a desfasurat activitati metodice, parteneriate, simpozioane si cercuri pedagogice dupa
cum urmeaza :
1. La inceputul semestrului I, toate clasele a II – a, a III – a si a IV – a au sustinut evaluari
initiale, in urma carora, acolo unde a fost nevoie, cadrele didactice au aplicat masuri ameliorative
costand in activitati de recuperare si dezvoltare.
2. Toate cadrele didactice de la clasele I-IV , au participat la cercul pedagogic de la scoala nr.
45, care a avut ca tema “ Copiii, aliatii nostri “ . D-na prof. Chindea Daniela a prezentat un material
pe aceasta tema.
3. In cadrul sedintei de Comisie metodica din luna noiembrie, d-na profesor Finica Dadal, a
sustinut referatul cu tema “Ajutorul pe care familia trebuie sa-l dea scolii “ .
4. In luna octombrie, in cadrul Campaniei de sprijin pentru copiii afectati de inundatiile care
au avut loc in Romania sub genericul “ Si copiilor le pasa “ , elevii claselor I-IV dand dovada de
solidaritate, au strans mici ajutoare constand in carti, rechizite, jucarii, articole sportive .
5. In cadrul proiectului “ Atelierul de olarit” , d-na profesor Felicia Ionescu a organizat o
excursie cu elevii cls . I A la atelierele de olarit Curtea de Arges.
6. In cadrul proiectului educational “ Pe urmele inaintasilor nostri “ , s-au organizat excursii
pe trasee cu obiective bine stabilite de catre doamnele prof. : Florica Cornea, Eugenia Miu, Andreea
Prislopan, Finica Dadal, Alexandra Vidu, Bianca Paculea, Maria Dragoiu.
7. D-nele prof. Florentina Iorga, Janica Babus, Finica Dadal au participat alaturi de elevi la
Festivalul International de Teatru si la Teatrul “Masca”.
8. Elevii claselor I-IV s-au relaxat aplaudand frenetic spectacolul de circ “Daca as fi Mos
Craciun “ .
9. In luna decembrie toti elevii claselor I-IV au participat cu emotie la serbarile desfasurate
sub genericul “Uite, vine Mos Craciun “.
10. D-na prof. Finica Dadal a desfasurat cu elevii clasei a IV- a A o lectie de educatie
sanitara, un concurs “ Zoo Arena” iar in luna noiembrie a participat cu lucrari ale copiilor la
concursul national “ Culorile Sperantei – Sentimente colorate” .
D-na prof. Daniela Chindea a organizat in parteneriat cu UNESCO o activitate de pictat
icoane pe sticla.
Elevii claselor I-IV au participat cu desene la concursul national CARREFOUR. Un elev de
la clasa a III – a D a obtinut premiul II si un elev de la clasa I B a obtinut premiul I.
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D-na inv. Elena Butunoi a organizat cu elevii clasei IB, in luna ianuarie, un montaj literar
muzical sub genericul “Eminescu – poetul nepereche “ .
De Ziua Mondiala a Educatiei, d-nele prof. Alexandra Vidu si Daniela Chindea au organizat
un concurs de desene pe asfalt.
11. D-na profesor Alexandra Vidu alaturi de d-nele educatoare de la Gradinita Jean Monnet,
implicandu-i pe elevii clasei a IV- a D si pe prescolari au organizat o activitate sub genericul “ Porni
Luceafarul … “ .
12. Pe 14 decembrie, intreaga Comisie a participat la organizarea si desfasurarea proiectului
educational “ Magia sarbatorilor – izvor de bucurie, salba de datini “ desfasurat in parteneriat cu
ISMB, gradinitele Jean Monnet, “Maxi “, “Luca”, Gradinita 52, Editura ERC Press si TVN 24.
In desfasurarea acestui proiect, elevii participanti la cele 2 sectiuni “Gastronomia pe harta
Europei “ si “Eurofest” au fost aplaudati si rasplatiti cu diplome de merit.
13. Intreaga comisie metodica a fost implicata in derularea proiectului cultural “Cercul
dascalilor cu talente “.
14. D-na profesor Alexandra Vidu a organizat activitati alaturi de elevii clasei a IV – a D si
prescolarii gradinitei “Jean Monnet” in cadrul “Saptamanii lecturii “.
15. In cadrul proiectului UNICEF “Creeaza o papusa, ajuta un copil”, a fost evidentiat elevul
Sorescu Mihai, clasa a IV – a D, prof . Alexandra Vidu.
16. D-na prof. Daniela Chindea a desfasurat activitati in cadrul CCDG “Sa invatam despre
padure” si Junior Achievement “Orasul nostru”.
17. Cursuri de formare
Prof. Daniela Chindea “ Scoala Inclusiva “
“ Introducere in pedagogia Waldorf “
“ Mobilitati individuale de formare continua”
“ Disciplinarea pozitiva “
Prof. Florica Cornea: cursuri de formator si metodist
Inv. Elena Butunoi : work-shop “Disciplinarea pozitiva”
Prof. Stefania Pavel: work-shop “Disciplinarea pozitiva”
Prof. Alexandra Vidu : work-shop “Disciplinarea pozitiva”
“ Mobilitati individuale de formare continua”
Prof. Florentina Iorga, Janica Babus : “TIC”
Prof. Maria Dragoiu, Bianca Paculea, Stefania Pavel, Finica Dadal, Daniela Chindea :
« ECDL »
18. SIMPOZIOANE
Prof. Daniela Chindea: “Educatie pentru un mediu curat “ organizat de Facultatea de
Chimie, Politehnica Bucuresti.
Prof. Felicia Ionescu, Florica Cornea, Finica Dadal, Alexandra Vidu : Simpozionul
international « Dascali eficienti pentru elevi europeni »
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Prof. Finica Dadal : “Simpozionul national instruirea in societatea cunoasterii”
Prof. Alexandra Vidu : Simpozionul interjudetean “De la natura la natura copilului“
Prof. Alexandra Vidu, Stefania Pavel : Simpozionul international « Creativitatea, un
imperativ mereu actual in invatamantul contemporan » - studiu de caz.
19. Popularizarea imaginii liceului in “Tribuna invatamantului” prin articolul “Proiect
Educational pentru afirmarea identitatii spirituale “ si prin articolul « Simbolul primaverii –
martisorul », prof. Alexandra Vidu.
20. Vizionarea spectacolului de teatru « Taina orasului invizibil » sau « Tara de sub picior » elevii claselor I-IV.
21. Scoala de film si televiziune pentru copii « Micile vedete ». S-au remarcat elevi din
clasele II-A, III-C si IV-D.
PROIECTE EDUCATIONALE DESFASURATE IN ANUL SCOLAR 2010-2011
•
•
•
•

“Magia sarbatorilor – izvor de bucurie, salba de datini” , coordonatori : Prof. Alexandra Vidu,
Felicia Ionescu, Florica Cornea ;
Festivalul interjudetean « Creatia artistica si populara – icoana sufleteasca a fiecarui popor »
coordonatori : Prof. Alexandra Vidu, Daniela Chindea ;
Concurs de interpretare vocala si instrumentala, coordonator : Prof. Felicia Ionescu.
Proiectul interjudetean « Pe urmele traditiei -Micii mesteri mari » coordonator : Prof. Alexandra
Vidu.
PROIECTE IN PARTENERIAT

•
•
•
•
•

Programul « Lumea ta ? Curata ! » , parteneriat cu Fundatia Prais – elevii claselor a IV-a.
Programul « Sa mancam sanatos» , parteneriat cu Fundatia Prais – elevii claselor a II-a si a III-a.
Proiectul « Cinema Edu » , parteneriat cu Asociatia culturala Macondo – elevii claselor III-D si
IV-D.
Proiectul « Ne informam, constientizam si protejam » parteneriat cu Primaria Municipiului
Bucuresti - elevii claselor III-D, IV-C si IV-D.
Programul national “Sa citim pentru mileniul III” – evenimentul Saptamana lecturii- elevii
claselor I-IV.
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REZULTATE OLIMPIADE SCOLARE, CLASELE I-IV – ANUL SCOLAR 2010 – 2011
CLASA
IV-A

IV - B

IV - C

IV – D

LIMBA ROMANA
SECTOR
MUNICIPIU
• Luta Ana –
premiul III
• Grosu Alice mentiune

• Sora Alesia –
mentiune
• Gavrila
Antonia –
mentiune
• Tanase Tudor
- mentiune
• Deak Ana
Maria –
premiul II
• Rusu Iulia
Andreea –
premiul III
• Bedregiug
Alexandra –
premiul II
• Sandu Laura
– premiul II
• Alecsa Ilinca
– mentiune
• Pletea Raluca
– mentiune
• Florea
Chelsea –
mentiune
• Diamandopol
Vlad –
mentiune

• Luta Ana –
mentiune

MATEMATICA
SECTOR
MUNICIPIU
• Constantin
Vlad –
premiul I
• Marin
Edward premiul III

• Constantin
Vlad –
premiul III

STIINTE SOCIO-UMANE
SECTOR
MUNICIPIU
• Constantin
• Constantin
Vlad,
Mocanu
Luca –
premiul II
• Grosu
Alice,
Stefanescu
Iulia mentiune
• Sora Alesia,
Adamovici
Carla mentiune

• Deak Ana
Maria –
premiul II
• Rusu Iulia
Andreea –
premiul III
• Bedregiug
Alexandra –
premiul III

Vlad,
Mocanu
Luca –
mentiune
• Grosu
Alice,
Stefanescu
Iulia premiul II

PROFESOR

Finica Dadal

Bianca
Paculea

Eugenia Miu

• Cioltan
Alexandru
– premiul I

• Cioltan
Alexandru –
premiul I

III - D

• Mahu
Catinca,
Sandu
Laura –
premiul I
• Timofti
Smaranda,
Alecsa
Ilinca–
premiul I

• Dumitrascu
Maria,
Cornea
Cristina –
premiul II
• Stefanescu
Irina,
Gheorghita
Maria –
premiul III
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Alexandra
Vidu

Daniela
Chindea

REZULTATE CONCURSURI SCOLARE, CLASELE I-IV – ANUL SCOLAR 2010 – 2011
CLASA

DENUMIREA
CONCURSULUI

I-A

II-C

Calator printre ...
randuri

III-D

IV-D

IV-A

ETAPA
Municipiu

Sector
• Pop Raisa – pr.I
• Costache Alexandra
– pr.II
• Giugiumica Anne
Marie – pr.II

• Pop Raisa – pr.III

• Panait Maria – pr.II
• Batei Teodora – pr.II
• Sfichi Maria- pr.III

• Panait Maria – pr.I
• Batei Teodora – pr.I
• Sfichi Maria- pr.I

• Nicorici Vlad – pr.I
• Dumitrascu Maria pr.I
• Mahu Catinca-pr.I
• Timofti Smarandapr.I
• Florea Chelsea-pr.II

• Dumitrascu Maria pr.II

National

International

Felicia Ionescu

Stefania Pavel

Daniela
Chindea

• Mahu Catinca-pr.I
• Timofti Smarandapr.II
• Florea Chelsea-pr.I

Alexandra
Vidu
Stefanesc
u Iulia –
pr.II
Marin
Edwardpr.II
Constanti
n Vladpr.III
Poenaru
Alissapr.III
Polite
Mihaimentiune
Stanoiu
Alinamentiune

Lumina MATH
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Finica Dadal

CLASA

DENUMIREA
CONCURSULUI

III-A

EUCLID

ETAPA
Municipiu

Sector

Dima Ileana
– pr.I
Agalopol
Mihai – pr.I
Popazov
Sonia-pr.I
Niculescu
Sofia-pr.II
Dima Ileanapr.I
Ghita Ana
Maria-pr.II
Poenaru
Alisa -pr.II
Constantin
Vlad -pr.III
Marin
Edwardmentiune
Stanoiu
Alinamentiune
Staicu
Mariamentiune
Stefanescu
Iuliamentiune
Timofti
Smarandapr.I
Mahu
Catincamentiune
Israil Pavelmentiune
Timofti
Smarandapr.I
Mahu
Catincamentiune
Korgunov
Glebmentiune
Diamandopol
Vladpr.II

II-A

III-A

ARHIMEDE

IV-A

IV-D

EUROJUNIOR

IV-D

EUROJUNIOR –
English My Love

IV-D

ICONARUL (concurs
de pictura)

National
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International

PROFESO
R
Janica
Babus

• Popazov
Sonia-pr.I

Maria
Dragoiu

Janica
Babus

Finica
Dadal

Alexandra
Vidu

Ana Blajan

Alexandra
Vidu

CLASA

IV-A

DENUMIREA
CONCURSULUI

National

Biserica, locas de
inchinare

IV-A

Marcela Penes – creatie
literara

IV-D

“Mult e dulce si
frumoasa » – creatie
literara

International
• Stefanesc
u Iulia –
pr.I
• Constanti
n Vladpr.II
• Popa
Radu
Patriciamentiune

“Sentimente colorate” –
arta plastica

IV-D

IV-D

ETAPA
Municipiu

Sector

• Alecsa
Ilinca –
pr.I
• Sorescu
Mihaipr.III
• Diamando
pol Vlad –
pr.III
• Luta Ana-pr.I
• Stefanescu
Iulia-pr.II

• Stefanesc
u Iuliapr.III
• Luta Anamentiune
• Sandu
Laurapr.I
• Gliga
Ioanapr.II
• Cioltan
Alexandr
u-pr.III

• Sandu Laurapr.I
• Cioltan
Alexandrupr.III

Bucuria lecturii – eseuri
literare

Intreaga catedra a avut o activitate bogata, de calitate dovedind seriozitate si profesionalism.
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PROFESO

Finica
Dadal

Alexandra
Vidu

Finica
Dadal

Alexandra
Vidu

Alexandra
Vidu

Catedra de limba romana
In anul scolar 2010-2011, in cadrul catedrei de limba si literatura romana s-au
desfasurat urmatoarele activitati:
1. Intocmirea planificarilor calendaristice si pe unitati de invatare.
2. Participarea la activitatile metodice, sector si municipiu, (prof. Olivia Corbu,
Nicoleta Ionescu, Ligia Codres, Adina-Gabriela Puhace, Emilia Tanase, Simona
Tanase, Jolan Vasiliu).
3. Doamna prof. Nicoleta Ionescu si-a indeplinit atributiile de profesor metodist
de limba si literatura romana numit de ISMB.
4. Procurarea si intocmirea de materiale didactice auxiliare, realizarea unui panou
si a unor materiale informative.
5. Obtinerea diplomei de absolvire a cursului ECDL de catre prof. Emilia Tanase,
sept. 2010, si participarea prof. Emilia Tanase la cursul de Formator , nov. 2010.
6. Obtinerea gradului didactic II de catre prof. Simona Tanase, sept. 2010.
7. Organizarea Olimpiadei de limba si literatura romana, “Ionel Teodoreanu” clasa
a V-a – a VI-a , faza pe scoala. Au participat 63 de elevi din care s-au calificat
la etapa pe sector 24 de elevi.
8. Organizarea Olimpiadei de limba si literatura romana “George Calinescu” cls a
VII-a- a XII-a faza pe scoala. Din clasele VII-VIII au participat 62 de elevi din
care s-au calificat29 de elevi, iar la liceu 52 de elevi, din care s-au calificat
pentru faza pe sector 19 elevi.
9. Organizarea Olimpiadei de limba si literatura romana, “Ionel Teodoreanu” clasa
a V-a – a VI-a , faza pe sector. S-au obtinut 2 premii III si 5 mentiuni.
10. Organizarea Olimpiadei de limba si literatura romana “George Calinescu” cls a
VII a- a VIII a faza pe sector, ian 2011. S-au obtinut 2 premiu III si 5 mentiuni.
La clasele de liceu au fost: 1 premiu III si 2 mentiuni.
11. Participare la Olimpiada de limba si literatura romana – etapa pe municipiu,
elevi pregatiti de prof. Emilia Tanase, Jolan Vasiliu, Simona Tanase, Nicoleta
Ionescu, Ligia Codres.
12. Organizarea Concursului National de Evaluare - etapa I oct. 2010, la care au
participat toti membrii catedrei. S-au obtinut urmatoarele rezultate: 8 premii I
(Bogdan Denisa, Niculescu Alexandra, Davidescu Ioana, Robu Cezara – prof.
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Emilia Tanase; Nechifor Ariana - prof. Nicoleta Ionescu; Manolache Andreea,
Vasilescu Vlad, Visan Manuela - prof. Olivia Corbu), 11 premii II ( Caltea
Amedeea, Matei Alexandra, Musat Luca - prof. Emilia Tanase ; Balan Amanda
Alexa, Dragomir Darius, Mitrofan Claudiu- prof. Olivia Corbu; Caltea Armand
Stefan, Stanciu Daria, Tudor Antonia – prof. Nicoleta Ionescu; Ene Ioana,
Petrascu Marius – prof. Adina Puhace), 14 premii III (Chiritescu Cristiana, Kiss
Andrei, Manaf Serghei, Meissner Vanessa,

Memitanli Andreea Berfin,

Sandulescu Ane-Mari - prof. Emilia Tanase; Carciumaru Roberta, Calofir
Stefan, Stan Rares, Tamas Raluca- prof. Olivia Corbu, Bunea Maria Cristina,
Miess Anne-Christine, Sabau Ana Maria – prof. Nicoleta Ionescu, Preda Patrick
- prof. Adina Puhace) si 23 mentiuni.
13. Organizarea Concursului + /- poezie – clasele a V-a - a VI-a faza pe scoala, dec.
2010 – prof. Emilia Tanase, Nicoleta Ionescu, Olivia Corbu. S-au obtinut
urmatoarele rezultate: 2 premii I (Anton Cristina-Bianca- prof. Olivia Corbu,
Bostan Stefania – prof Emilia Tanase), 2 premii II (Aron David, Crestin Lisa
Maria - prof. Olivia Corbu), 1 premiu III (Dogaru Georgiana Alexandra - prof.
Olivia Corbu) , 7 mentiuni.
14. Participarea la Concursul + /- poezie – clasele a V-a - a VI-a faza pe sector, ian.
2011. Corectura – prof. Nicoleta Ionescu, Olivia Corbu. S-au obtinut
urmatoarele rezultate: Premiul I (Bostan Stefania – prof Emilia Tanase), premiul
III (Anton Cristina-Bianca- prof. Olivia Corbu).
15. Participarea la Concursul + /- poezie – clasele a V-a - a VI-a faza pe municipiu,
feb. 2011. Corectura – prof. Nicoleta Ionescu, Olivia Corbu. Rezultat notabil: o
mentiune (Anton Cristina-Bianca- prof. Olivia Corbu).
16. Organizarea cu elevii clasei a VI a C a unui simpozion “Mihai Eminescu”, pe 15
ianuarie 2011. (prof. Olivia Corbu ).
17. Intensificarea pregatirii elevilor de la clasele a VIII-a care vor sustine evaluarea
nationala, prin ore de meditatie si consultatii
18. Intensificarea pregatirii elevilor de la clasele a XII-a in vederea sustinerii probei
de competente lingvistice si a probei scrise de limba romana din cadrul
examenului de bacalaureat, prin ore de meditatie si consultatii.
19. Efectuarea de ore de pregatire cu elevii calificati la etapele urmatoare, sector,
municipiu ale olimpiadelor de limba si literatura romana ( prof. Nicoleta
Ionescu, Adina-Gabriela Puhace, Emilia Tanase, Simona Tanase, Jolan Vasiliu)
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20. Indrumarea activitatii extrascolare a elevilor prin organizarea de excursii
tematice, vizite la muzee, vizionarea unor spectacole de teatru. Astfel, putem
mentiona participarea la actiunea de voluntariat Let’s do it, Romania, sept. 2010,
a clasei a XI-a A - prof Simona Tanase.
21. Participarea la concursul international Euroscola si obtinerea locului I pe tara,
nov. 2010, prof. Simona Tanase.
22. Participarea la lansarea cartii doamnei prof. de latina Cristiana Petrescu “ ’57Tristii”, dec. 2010.
23. Pregatirea documentelor

Festivalului de Teatru “Jean Monnet” la nivel

municipal, oct. 2010, prof. Emilia Tanase, Simona Tanase.
24. Identificarea de sponsori si incheiarea de parteneriate cu grupul Irishway si cu
societatea Eurogama Invest SRL in vederea desfasurarii Festivalului de Teatru
“Jean Monnet” la nivel municipal, ian. 2011, prof. Emilia Tanase.
25. Participarea la cursul ” Cercurile de lectura” , febr. 2011, prof. Nicoleta Ionescu,
Emilia Tanase, Jolan Vasiliu.
26. Lansari de carte “Care-i faza cu cititul?”, Ed. Polirom, si “Cartile care ne-au
facut oameni”, Ed. Humanitas, si dezbatere pe tema lecturii cu scriitorii Dan C.
Mihailescu si Ioana Parvulescu, febr. 2011, prof. Emilia Tanase.
27. Infiintarea cercului de lectura “Lecturierii din Jean Monnet in turneu” de catre
prof. Emilia Tanase, Nicoleta Ionescu, Jolan Vasiliu, Simona Tanase, febr.
2011.
28. Pregatirea trupelor in vederea participarii la Festivalul de Teatru “Jean Monnet”
la nivel municipal, dec.2010 – mart.2011, de catre prof. Emilia Tanase, Nicoleta
Ionescu, Jolan Vasiliu, Simona Tanase, Olivia Corbu, Ligia Codres.
29. Participare la Simpozionul Municipal “Creativitate si inovatie in invatamantul
romanesc; invatamantul centrat pe elev”, sectiunea ”Metode interactive de
dezvoltare a competentelor specifice”, cu materialul “Invatarea literaturii prin
teatru”, prof. Emilia Tanase, Simona Tanase, mart. 2011.
30. Organizarea Festivalului de Teatru “Jean Monnet” la nivel municipal, mart.
2011, prof. Responsabili Emilia Tanase si Simona Tanase. Echipele liceului au
obtinut 3 premii I, 5 premii II, 4 premii III, o mentiune si 5 premii speciale.
31. Participarea doamnei prof. Nicoleta Ionescu la emisiunea postului TVR Cultural
“Magazinul de litere” – aprilie 2011
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32. Participarea la Simpozionul National “De la stiinta la literatura – Abordare
interdisciplinara” cu lucrarile “Rolul implicarii personalitatii culturale in
demersul didactic” de prof. Emilia Tanase si prof. Simona Tanase si “Lectura
metodica si/sau lectura curisva” de prof. Jolan Vasiliu si publicare in revista
digitala a simpozionului. Incheierea de parteneriate cu Scoala nr. 175
“Sf.Nicolae”, Colegiul National “M.Eminescu” si Liceul Teoretic “N.Iorga”.
33. Participare la Simpozionul International organizat de Colegiul Tehnic “Mircea
cel Batran” la sectiunea “ Multidisciplinaritate si interdisciplinaritate – cheia
creativitatii si inovarii” cu lucrarea “Contributia personalitatilor contemporane
la demersul didactic” de prof. Emilia Tanase si prof. Simona Tanase si publicare
in revista simpozionului, mai 2011.
34. Participare la Festival-concurs de teatru pentru elevi ”Ferdinand I”, mai 2011 –
prof. Emilia Tanase.
35. Participare la Sesiunea de comunicari la nivel national “Simboluri in universul
cunoasterii” cu lucrarile “ Cod si incifrare in textele literare” de Bogdan Oprea
Emilia Tanase) – premiul I, “Cubismul ca expresie a modernitatii” de Ana
Maria Seceleanu (prof. Emilia Tanase) – premiul III, “Lectura ieri si azi” de
Ioana Simion (prof. Jolan Vasiliu) – premiul II, “Parfumul, lux sau forma de
comunicare?” de Ana Botanovic (prof. Simona Tanase) – premiul III,
“Evaluarea operei literare” de Ana Izabela Tanase (prof. Jolan Vasiliu) si “Stil si
costum in istoria umanitatii” de Ioana Bogdana Livescu (prof. Simona Tanase).
Participare ca membru al juriului prof. Nicoleta Ionescu, mai 2011.
36. Doua inspectii in vederea sustinerii examenului de gradul didactic II la prof.
Cristina Georgescu, mart si mai 2011.
37. Participarea la cursul de ECDL, mai – iun. 2011, prof. Jolan Vasiliu.
38. Lansare de carte “Alfabetul ghicitorilor”de V. Gheorghe, apr.2011, prof.
Cristina Georgescu.
39. Lansare de carte “V.Alecsandri, portret in timp” de Suzana Miroiu, mai 2011 –
prof. reponsabili: Nicoleta Ionescu, Ligia Codres, Simona Tanase, Olivia Corbu,
Jolan Vasiliu.
40. Pregatirea documentatiei in vederea sustinerii probei de competente lingvistice
la Examenul de Bacalaureat, mai 2011, prof. Emilia Tanase.
41. Participarea elevei Ioana Simion si a prof. Jolan Vasiliu la concursul
“Lecturiada” si calificarea la Concusrul de Lectura, Comunicare si Scriere
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Creativa, etapa nationala, desfasurata la Cluj, iun. 2011, unde au obtinut o
mentiune.
42. Evaluarea elevilor in cadrul probei de competente lingvistice la Examenul de
Bacalaureat, prof. Emilia Tanase, Jolan Vasiliu, Simona Tanase, iunie 2011.
43. Participarea la Examenul de Evaluare Nationala , iunie 2011, prof. Emilia
Tanase.
44. Participare la Examenul de Bacalaureat, rezolvarea contestatiilor, iulie 2011,
prof. Emilia Tanase, Nicoleta Ionescu.
Activitatea bibliotecii in anul scolar 2010-2011

• am participat la actiuni, la nivel de sector si municipiu pe teme de biblioteconomie
• am deschise fise de lectura pentru cititori care au fost inregistrate intr-un registru de
evidenta a cititorilor.
• ca in fiecare an am reusit sa atrag elevii in numar destul de mare spre carte, lectura,
iar cu calm si intelegere le recomand lecturile specifice varstei lor ;
• am avut in primul rand in vedere completarea fondului de carte scolara in
conformitate cu programele scolare actuale ;
• la sfarsitul anului scolar m-am ocupat de cumpararea cartilor pentru premierea
elevilor cu rezultate foarte bune la invatatura si la olimpiadele scolare.Cartile au fost
alese cu mare grija pentru a folosi elevilor anul urmator, dar si pentru a le imbogati
cunostintele celor cu rezultate la olimpiadele scolare cu specific pentru fiecare materie.
• am redactat si plastifiat diplomele de merit pentru olimpici
•
am dus o munca continua pentru recuperarea cartilor de la elevi, in special de la cei
din ani terminali si pot spune ca am reusit recuperarea acestora 100% ;
• am venit in sprijinul catedrei de limba si literatura romana, dar si organizatorilor
,,Festivalului de teatru pentru elevi ‘’ cu lucrari la calculator si multiplicarea
acestora.Tot in acest sens am cumparat cat mai diversificate piese de teatru pentru a
veni in ajutorul elevilor interesati ;
• m-am implicat in gasirea sponsorilor pentru Festivalul de teatru
• am venit in permanenta in sprijinul profesorilor si invatatorilor multiplicand teze si
lucrari ajutand procesul de invatare ;
• am raspuns cu promptitudine la rugamintea unor colegi de a-i suplini cand au fost
implicati in alte activitati sau au avut de rezolvat diverse probleme ;
• am ajutat serviciul secretariat la intocmirea unor lucrari, am ajutat la eliberarea
diplomelor si a altor acte de studii;
• am redactat multiple lucrari la calculator catre Inspectoratele scolare,DAIP si
C.C.D, dar si pentru unii colegi profesori si invatatori care mi-au cerut sprijinul pentru
intocmirea unor liste sau lucrari;
• am facut abonamente la Monitorul Oficial si la Tribuna Invatamantului si m-am
interesat ca publicatiile sa ajunga la timp ;
• am participat la Targul de carte ,,Gaudeamus’’ de unde am adunat numeroase oferte
de carte in urma carora am imbogatit fondul de carte de biblioteca ;
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• am raspuns intotdeauna tuturor solicitarilor venite atat din partea directiunii,cat si
din partea cadrelor didactice, rezolvandu-le cu promptitudine si seriozitate;
• am dat tot timpul dovada de punctualitate la serviciu si seriozitate in tot ceea ce am
fost solicitata , am dus cu bine la indeplinire toate sarcinile pe care le-am primit;

Catedra de limba engleza si germana
In anul scolar 2010/2011in cadrul catedrei de limba engleza si germana s-au desfasurat
urmatoarele activitati:

Unitatea
Olimpiade/Programe
de
si proiecte/ Activitati
invatamant extrascolare

Locul
desfasurarii

Perioada Responsabil/participanti

Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet

Participarea la cursurile de
perfectionare organizate de
British Council si CCD
Vizita la Consiliul Britanic
In vederea inscrierii la
Britteen
Perfectionare/
Masterat; inscriere la
gradul 2/preinspectii
-curs mentor, formator,
metodist ECDL
Pregatirea examenului
pentru atestatul de limba
engleza AQA, First
Certificate, Cambidge
Advanced, Proficiency,
Toefl, IELTS
Site liceu, info englezagermana

British Council
CCD

An scolar

Membrii catedrei

British Council

Septembri
e 2010

catedra

Univ. Bucuresti

An scolar

Prof. Alinda Ivanov
Prof. Anamaria Blajan

L. T Jean Monnet

An scolar

catedra

Olimpiada de limba
engleza pentru elevii de
liceu(vezi anexa rezultate)
Vizita targ de carte
GAUDEAMUS

L.T. Jean Monnet

Oct 2010feb 2011

Catedra de limba engleza

Romexpo

Dec 2010

Magic Words

C.N. Spiru Haret

Sem 2

Catedra de limba engleza si
germana, elevi de gimnaziu si
liceu
Prof Ileana Lazarescu

Romanian International
University Fair

Hilton

Sem 2

catedra

Liceul
teoretic Jean
Monnet

Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet

Prof Ileana Lazarescu
L.T. Jean Monnet

An scolar

Prof. Ileana Teodorescu
Membrii catedrei
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Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet

Cangurul lingvist englezagermana

Liceul teoretic Jean
Monnet

27 ian
2011

Prof. Ileana Teodorescu
Prof. Anne Mary Zavoiu

Concursului International
Public Speaking
Competition(ESU)
Word Education Fair

L.T. Jean Monnet

Sem 1

Ileana Teodorescu
Ileana Lazarescu

Romexpo

Sem 1

catedra

Prezentare British School
– Summer school/Mr.
Kendall Peet

LT Jean Monnet

Sem 2

catedra

Prezentare
College

LT Jean Monnet

Sem 1

Prof Alinda Ivanov

Olimpiada Creativitatii pentru
elevii claselor VII-VIII
(vezi anexa rezultate)

L.T. Jean Monnet

Sem 2

Prof Ileana Teodorescu
Prof Anamaria Blajan
Prof Anne Mary Zavoiu

Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet
L.T Jean
Monnet

Pregatire
BAC/competente
lingvistice cf graficului

LT Jean Monnet

An scolar

catedra

Activitate Ambasada SUA

Ambasada SUA

Sem 2

Prof Anamaria Blajan

Facultatea de Limbi si
Literaturi Straine-Univ
Buc. Prezentare

Liceul teoretic Jean
Monnet

Sem 2

Proiect FLYING LOG de
incurajarea scrisului in limba
engleza

L.T. Jean Monnet

An scolar

Clasele a XII-a, diriginti,
Prof. Victoria Ionescu
Prof. Alinda Ivanov
Cls XI A
Prof Ileana Lazarescu

Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet
Liceul
teoretic Jean
Monnet

Smart-concurs Lb engleza

LT Jean Monnet

Sem2

catedra

Concurs eseuri in limba engleza

CITY CollegeUniv. Sheffield

Sem 2

Prof. Alinda Ivanov
Prof Ileana Lazarescu

Evaluare in educatie-lb. engleza
(medalii de aur, argint, bronz,
diplome
de
merit.
www.evaluareineducatie.ro)

L.T. Jean Monnet

Nov 2010Mai 2011

L.T. Jean
Monnet

Concurs de eseuri in limba
engleza

Ambasada SUA

Mai 2010

Prof. Ileana Teodorescu
Prof. Ileana Lazarescu
Prof Alinda Ivanov
Prof Anne Zavoiu
Prof. Alinda Ivanov
Prof. Ileana Lazarescu

L.T. Jean
Monnet

Sesiune
de
comunicari
stiintifice-spatiul anglo-saxon

C.T. Mihai Bravu

Sem 2

Prof. Ileana Lazarescu

L.T. Jean
Monnet

The

Internet

Sem 2

Membrii catedrei

Sheffield

Global

City

Grammar
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Competition (toate clasele)

L.T. Jean
Monnet

Concurs de eseuri in limba
engleza- Shakespeare School

Shakespeare
School

Sem 2

L.T Jean
Monnet

Proiect GLOBAL ENGLISH in
parteneriat cu British Council

L.T. Jean Monnet
internet

Sem 1-

L.T. Jean
MOnnet

Colaborari cu edituri, expozitii
de carti

L.T. Jean Monnet

Sem 1

L.T. Jean
MOnnet

Participare
JUVENTUS
TRANSLATORES

L.T. Jean Monnet
internet

20 oct

L.T. Jean
Monnet

Free
interactive
language
courses
certification

internet

30 sept
2010

L.T. Jean
MOnnet
L,T. Jean
Monnet

Bookday-Fischer International

fedu@fedu.ro

Oct 2010

Prof Ana Blajan

Oferta burse Finlanda (Vaasa
University), Grecia (Sheffield)

L.T. Jean Monnet

Nov 2010

catedra

English
with

Prof. Alinda Ivanov
Coord Prof. Simona
Dumitrascu
Prof. Ileana LAzarescu
Prof. Alinda Ivanov
Prof. Anne ZAvoiu
Prof Ana Blajan
Prof Anne Zavoiu
Prof Victoria Ionescu
Prof Ileana Lazarescu
Eleva Ioana Toader 12E
catedra

Catedra de limba franceza
In anul scolar 2010/2011 in cadrul catedrei de limba franceza s-au desfasurat
urmatoarele activitati:
Olimpiade/Programe si proiecte/

Locul desfasurarii

Perioada

Activitati extrascolare

Responsabil/
participanti

Participarea la cursurile de perfectionare

Institutul Francez

organizate de Institutul Francez, Centrul

CCD

An scolar

Membrii
catedrei

Cultural Francez, Ambasada Frantei, CCD
Cursuri formare pt. proiectul Ëducation a l’

CNF

Sept 2010

F. Rimboaca

Univ. Bucuresti

An scolar

M. Nitulescu

image organizat de Ambasada Frantei
Perfectionare
Cursuri\ ECDL

A. Morar
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Pregatirea examenului pentru sustinerea

L.T. Jean Monnet

An scolar

atestatului de limba franceza
Site liceu, info proiecte limba franceza

C. Tirnaveanu
D. Calin

L. T Jean Monnet

An scolar

E. Draghia
F. Rimboaca

Participare la cursul de formare Nouvelles

SITKA

Sept 2010

F. Rimboaca

L. T Jean Monnet

Nov 2010

F. Rimboaca

tendances de la didactique du francais
langue etrangere
Cangurul lingvist – franceza

M.Nitulescu
Actiune de prezentare a ofertei universitare

L. T Jean Monnet

Nov 2010

francofone (Bordeaux) pt elevii claselor a

C. Tirnaveanu
D. Calin

XII
Proiect Lyceens au cinema – prima parte

Institutul Francez

Nov 2010

F. Rimboaca

Serbare Craciun

L. T Jean Monnet

Dec 2010

M. Nitulescu

Olimpiada de limba franceza etapa pe

L.T. Jean Monnet

Dec 2010

Catedra de

scoala
Vizita targ de carte GAUDEAMUS

franceza
Romexpo

Dec 2010

Catedra de
franceza

Pregatire BAC/competente lingvistice cf LT Jean Monnet

An scolar

graficului

Catedra de
franceza

Actiune organizata de Servicile Culturale Ambasada Frantei

Febr 2011

M. Nitulescu

L. T Jean Monnet

Mar 2011

F. Rimboaca

Institutul Francez

Mar 2011

F. Rimboaca

Conncursul International de poezie in lb. L. T Jean Monnet

Ian – Apr

M. Nitulescu

Franceza Poesie en liberte

2011

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine L. T Jean Monnet

Sem. 2

C. Tarnaveanu

Sem 1-2

E. Draghia

Franceze pt. Clasele cu predare bilingva
Concursul International de Matematica in
limba franceza

Proiect Lyceens au cinema – partea a doua

Univ. Buc – Prezentare
Proiect – Metode alternative de invatare a L. T Jean Monnet
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limbii franceze
Intalnirea

liceelor

cu

sectii

bilingv Centrul Cultural

francofone

Mai 2011

M. Nitulescu

Mai 2011

M. Nitulescu

Francez

Sustinerea Atestatului de lb franceza pt L. T Jean Monnet
clasa a XII Bilingv franceza

C. Tirnaveanu
F. Rimboaca

Colaborari cu edituri, expozitii de carti

Sitka

Mai 2011

F. Rimboaca

Curs formare Gratz – Austria

Gratz Austria

Mai 2011

M.Nitulescu

Proiect Lyceens au cinema – partea a treia

Institutul Francez

Mar 2011

F. Rimboaca

Iunie 2011

C. Tirnaveanu

Sustinerea

probelor

de

competente L. T Jean Monnet

lingvistice pt elevii claselor a XII

D. Calin

Reuniunea liceelor cu sectii de predare BCU

Iunie 2011

C. Tirnaveanu

Iunie 2011

M. Nitulescu

bilingv francofone; Inaugurarea site_ului
vizafle
Sustinerea probei specifice bacalaureatului L.T. Jean Monnet
bilingv

francofone

cu

participarea

C. Tirnaveanu

Ambasadei Frantei

E. Draghia

Sustinerea probei DNL de catre elevii clasei L.T. Jean Monnet
a XII bilingc franceza

Iunie 2011

A.Bucheru
C.Tirnaveanu

CATEDRA DE ISTORIE-GEOGRAFIE-RELIGIE

Provocările secolului al XXI-lea,formarea continuă, ”învățarea pe tot parcursul
vieții”,informatizarea tuturor domeniilor de activitate,comunicarea umană,toleranța și
accesibilitatea la cunoaștere,la valorile culturale, științifice și spirituale ale omenirii nu fac
altceva decât să pună în valoare calitățile speciale ale profesorilor, disponibilitatea lor de a
participa la formarea spirituală,profesională a tinerei generații.
Activitățile desfășurate în anul școlar 2010 – 2011 s-au axat pe determinarea creșterii
competențelor profesorilor din cadrul catedrei de a operaționaliza cu forme variate și
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metode active de proiectare, predare,evaluare specifice disciplinei de învățământ, asigurând
astfel calitatea în procesul de formare profesională. Toate activitățile
proiectate/organizate/derulate au avut drept criterii următoarele componente:
calitatea,echitatea și eficiența.

CURRICULUM
Proiectarea activității la nivelul învățământului primar,gimnazial și liceal s-a realizat
prin dezvoltarea de competențe, prin însușirea de cunoștințe pe baza abordării
transdisciplinare a conținuturilor programelor școlare. De asemenea, s-a ținut cont de noile
reglementări elaborate de MEC, precum și de recomandările primite din partea inspectorului
de specialitate. Profesorii din cadrul catedrei au parcurs materia, conform planificărilor
calendaristice proiectate pe unități de învățare.

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII
Pentru anul școlar 2010 – 2011 profesorii din cadrul catedrei au propus opționale
pentru fiecare ciclu de învățământ.

ACTIVITĂȚI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ȘI
EXTRAȘCOLARE
În cadrul CATEDREI DE RELIGIE s-au desfășurat următoarele activități :
a. Participarea la ședințele metodice și la cercurile pedagogice organizate la
școala nr.17 ”Pia Brătianu”;
b. Pregătirea elevilor pentru concursurile școlare și olimpiade;
c. Organizarea olimpiadei de religie la nivel de școală;
d. Obținerea de rezultate foarte bune la olimpiadă : elevul Papadache Andrei a
obținut premiul II la faza pe municipiu cu media 9,50;
e. Participarea la concursul pe municipiu intitulat ”Familia creștină prin ochii
adolescentului” la care elevul Papadache Andrei a luat locul II;
f. Participarea la sesiunea de comunicări științifice ”Simboluri în universul
cunoașterii” cu referatul ”Clonarea – o provocare la adresa persoanei
umane”.La acest simpozion elevul Papadache Andrei a obținut premiul II;
g. Participarea la concursul interdisciplinar ”Șfinții prietenii copiilor” – faza pe
municipiu.La acest concurs elevii Vișan Andreea;Drăgușin Nicolae (5C) și
Dumitru Francisc(6A) ; Hau Ștefania(6B) au luat mențiune;
h. Participarea la concursul ”Icoana din sufletul copilului” cu eleva Dumitrașcu
Alexandra Maria(9B);
i. Participarea profesorilor de religie Talabă Ana și Voinescu Gabriela la
simpozionul municipal ”Creativitate și inovație în învățământul românescînvățământul centrat pe elev” care a avut loc pe 25 martie 2011;
j. Participarea profesorilor de religie la slujbele din timpul anului împreună cu
elevii precum și spovedirea și împărtășirea acestora;
k. Participarea profesorilor de religie ca supraveghetori la diferite concursuri
școlare,simulări,bacalaureat;
La CATEDRA DE ISTORIE au avut loc următoarele activități desfășurate în
anul școlar 2010-2011:
a. La 11 octombrie a avut loc comemorarea Holocaustului prin susținerea unor referate
de către elevi ai claselor a X-a D și a XI-a B care au fost urmate de o dezbatere cu
participarea prof. Pătulea Veronica;
b. S-au obținut rezultate foarte bune la olimpiada de istorie: domnul profesor Stoica
Bogdan a avut trei elevi calificați la faza națională,unul dintre ei obținând o
mențiune;
25

c. Cu ocazia aniversării zilei Liceului ”Jean Monnet” – au participat la sesiunea de
referate ”Simboluri în universul cunoașterii” șapte elevi care au obținut două premii
I, două premii II, un premiu II și două mențiuni.Elevii au fost pregătiți de doamna
profesor Pătulea Veronica;
d. Cu ocazia zilei de 9 mai – ”Ziua Europei” – un echipaj de trei elevi ai liceului
nostru(Papadache Andrei, Moiceanu Bianca și Al-Gajari Philippe) au obținut locul I
în cadrul concursului de istorie organizat de ISMB în colaborare cu Universitatea
Creștină ”Dimitrie Cantemir”;
e. Domnul profesor Stoica Bogdan a participat cu un echipaj de elevi ai clasei a VI-a B
la concursul ”Clubul micilor istorici” organizat de ISMB obținând premiul I;
f. În cadrul sesiunii de referate pentru elevi organizat de ISMB cinci elevi pregătiți de
doamna profesor Pătulea Veronica au susținut referate. Elevul Florescu Alexandru –
clasa a XI-a C s-a calificat la faza națională,care s-a desfășurat în luna iulie 2011 la
Călărași;
g. S-au organizat și desfășurat excursii și vizite la muzee.Doamna Pătulea Veronica a
vizitat cu elevii clasei a X-a D expoziția ”Dracula voievod sau vampir?” organizată
la Muzeul de Artă a României.
În cadrul CATEDREI DE GEOGRAFIE s-au urmărit următoarele obiective:
a. Desfășurarea în condiții optime a activităților de predare-învățare-evaluare;
b. Asigurarea unui demers didactic calitativ care să permită formarea
valorilor,atitudinilor și competențelor vizate;
c. Prezentarea informațiilor în sistem disciplinar;
În vederea atingerii tuturor obiectivelor s-au desfășurat o serie de activități:
a. Proiectarea activității instructiv-educative;
b. Corelarea conținutului activităților de învățare cu obiectivele generale prevăzute de
programa școlară(în conformitate cu numărul de ore alocate);
c. Realizarea planificărilor calendaristice în conformitate cu metodologia în vigoare;
d. Asigurarea notării ritmice a elevilor;
e. Aplicarea testelor de evaluare după modelul celor de la BAC(itemi variați);
f. Selectarea elevilor pentru olimpiada faza pe școală;
g. Pregătirea suplimentară a elevilor din clasa a XII-a în vederea susținerii examenului
de BAC;
Activitatea de perfecționare s-a concretizat în anul școlar 2010-2011 prin rumătoarele
acțiuni întreprinse de membrii catedrei:
a. Participarea la consfătuiri și activități de perfecționare metodică atât pe sector cât și
la nivel de municipiu,organizate de inspectorul de specialitate și profesorii metodiști;
b. Participarea membrilor catedrei la examenul de BAC și la testele naționale.

EVALUAREA REZULTATELOR ȘCOLARE
Profesorii din cadrul catedrei au urmărit obținerea de performanțe a conținuturilor
învățării, performanțe măsurate periodic în cadrul testărilor predictive,formative și
sumative,confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii
școlari precedenți, aspect reliefat în concursurile școlare și olimpiade.

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
În anul școlar 2010-2011 prof. Talabă Ana a susținut preinspecția iar prof.Voinescu
Gabriela a avut în luna mai inspecția finală pentru acordarea gradului didactic II.
Profesorii Talabă Ana,Voinescu Gabriela și Rusu Cristinel participă la cursul
postuniversitar – interdisciplinar intitulat ”Dialogul dintre teologie,filosofie și
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știință”.De asemenea prof.Talabă Ana a absolvit cursurile de specializare în
domeniile mentor,evaluator de competențe profesionale,formator și metodist.
Doamna profesor de geografie Buruiană Nelia a susținut inspecția pentru examenul
de definitivat.

RELAȚIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ȘI REPREZENTANȚII
COMUNITĂȚII
Pentru obținerea unor rezultate deosebite la învățătură și disciplină s-a menținut o
relație permanentă între părinți și cadrele didactice.

Catedra de matematica

Intr-o perioada dificila si tulbure pentru invatamant, profesorii de
matematica, se straduie sa faca scoala de calitate.
Preocuparea de baza o constituie competentele specifice, greu de
dobandit, dar din pacate ne intereseaza mai mult finalitatea, adica succesul la
examene.
Trebuie sa mentionez ca la liceu, nivelul general de pregatire scade
de la un an la altul si cred ca aici ar trebui sa facem front comun toti profesorii.
Elevii trebuie sa invete cu mai mult sau mai putin success la toate materile,
astfel incat, atitudinea noastra si a catorva altor profesori de la alte catedre sa
nu mai para singular. Deasemenea cred ca ar trebui sa se insiste mai mult pe
frecventa in sensul ca frecventarea orelor, indiferent de specialitate nu este
facultative si toti ar trebui sa actionam in aceasta directive.
In afara de orele de curs, profesorii au organizat ore de pregatire
suplimentara la clasele terminale a VIII-a si a XII-a (Profesor Catan, Neagoe,
Spornic, Geartu, Lita si Palada).
Tot in afara orelor de curs pe care le-am dorit de calitate, profesorii
alaturi de elevi au fost antrenati in foarte mult activitati:
1. Concursul de Evaluare in Matematica(3 faze)
2. Concursul Arhimede (3 faze)
3. Concursul Lumina Math
4. Concursul Cangurul
5. Concursul MSF si MSF Junior (Simulari + Concurs propriu zis)
6. Olimpiada de Matematica cu fazele pe scoala, sector, municipiu si dupa
foarte multi ani am avut o eleva Ciubotaru Alexandra, professor Neagoe
Adrian, care a ajuns la faza pe tara.
7. Concursul + - Poezie in colaborare cu catedra de Limba Romana
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Nu ne-am limitat doar la matematica. Profesor Catan si Neagoe
intocmesc de ani de zile orarul scolii. Profesor Gat si Palada organizeaza
Sesiunea Stiintifica la nivel National Simbolul in Universul Cunoasterii.
Profesor Gat se ocupa de site-ul liceului, precum si de blogul cu tema Partage
si Solidarite Deasemenea, Profesor Gat a fost coordonatoarea unor Proiecte eTwinning cu scoli din Europa:
1. Maths in every frame – cl. VII B – cu Turcia, Slovenia, Lituania etc.
2. Graphs in daily life – cl. X C – cu Spania si Slovenia
3. Geomethric shapes using Geogebra – cl. VII B – cu Franta, Italia,
Turcia, etc
Tot sub indrumarea profesorului Gat, doi elevi de la VII B au
participat la Sesiunea Nationala Arhimede 2011.
Doua eleve de la clasa X D au participat sub indrumarea profesorului
Palada la Liceul Neculce la o manifestare organizata in cadrul
parteneriatului cu acest liceu.
Profesor Neagoe si Palada au participat in toamna lui 2010 la
actiunea “Let’s Do it Romania” .
Profesor Palada a organizat Zilele Liceului si Concursul de
Interpretare Muzicala.
Profesor Neagoe, Spornic si Palada au organizat si participat la
excursii si tabere si au insotit elevii in vizita la muzee, parlament si la
actiuni recreative in Parcul Herastrau si la Targul de Carte Gaudeamus.
Alaturi de profesorii de la catedra de fizica, elevii au fost antrenati in
manifestarile organizate in ciclul Noaptea Certetatorilor.
Profesor Palada a insotit elevii la Facultatea de Matematica in cadrul
Zilelor Portilor Deschise.
Profesorii sunt preocupati de perfectionarea lor continua. Profesor
Neagoe este doctorant, Profesor Lita este inscris la gadrul 2. Profesor
Spornic a urmat mai multe cursuri de perfectionare: Profesorul creator de
soft ; ECDL ; Instruire in societatea cunoasterii. Profesor Neagoe a
participat la un curs de formator in cadrul 10 Plus. Profesor Gat a absolvit
cursurile online:
1. Introducere in e-Twinning organizat de iTeach.
2. Abordari bazate pe proiecte organizat de iTeach.
3. Proiecte colaborative Internationale si e-Twinning.
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Catedra de fizica

În anul şcolar 2010-2011 membrii catedrei de Fizică din Liceul Teoretic
Jean Monnet au desfăşurat următoarele activităţi:
1. Participare la Consfătuirile anuale ale profesorilor de Fizică (prof.
Simona Bratu si prof. Cheche Ecaterina);
2. Participare la acţiunile metodice organizate cu profesorii de liceu şi
gimnaziu;
3. Întocmirea planificărilor calendaristice;
4. Alegerea manualelor alternative;
5. Întocmirea testelor predictive (la clasele a IX-a ) sau de evaluare
iniţială ( la celelalte clase ), evaluarea lor şi adopterea măsurilor ce se
impun pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare;
6. Selecţionarea si pregătirea elevilor pentru Olimpiada de Fizică; s-au
calificat pentru etapa pe sector următorii elevi:
• Rahimian Ramona –cl. X-a C – prof. Simona Bratu
• Jianu Serban - cl. A-a C – prof. Simona Bratu
• Ariciu Andrei -cl. X-a C – prof. Simona Bratu
• Ciubotaru Rares - cl. VII-a A – prof. Grempels Mihaela
• Antonucci Angelo - cl. IX-a C – prof. Simona Bratu
• Hobana Matei - cl. IX-a C – prof. Simona Bratu
• Patrascu Daniel -cl. X-a E – prof. Mioara Tudor
• Serban Andreea -cl. X-a E – prof. Mioara Tudor
7. Participare la etapele pe sector si pe municipiu ale Olimpiadei de
Fizică ( gimnaziu şi liceu ) cu profesori corectori:
• pe municipiu 15.01.2009 - prof. Simona Bratu
• pe sector 15.12.2010 - prof. Mioara Tudor
- prof. Mihaela Grempels
8. Îndrumarea elevilor din clasa a XII-a care vor susţine Bacalaureatul la
Fizică (prof. Simona Bratu –XII C, prof. Mihaela Ursu – XII E);
9. Discutarea periodică a stadiului de parcurgere a materiei şi a
dificultăţilor ivite;
10. Numeroase lecţii de Fizică s-au desfaşurat cu ajutorul calculatorului
folosind sistemul informatizat AEL si tabla SMART;
11. În cursul semestrului I al acestui an şcolar s-au reeditat manualele de
Fizica pentru clasele a XI-a si respectiv a XII-a la care este autor si
coordonator d-na prof. Simona Bratu, manuale aparute la Editura
Didactica si Pedagogica; de asemenea s-a reeditat si varianta
tradusă în limba maghiară a manualului de Fizică pentru clasa a
XII-a, F1+F2, coordonat de d-na prof. Simona Bratu.
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12. In cadrul Proiectului international EUROSCOLA initiat de
Parlamentul European, doamna prof. Simona Bratu a coordonat echipa
Liceului Teoretic Jean Monnet si ne putem mandri cu un frumos
rezultat: liceul nostru a ocupat locul intai pe tara in acest an, din 52
licee participante in competitia nationala EUROSCOLA.
13. In cadrul proiectului “Noaptea cercetatorilor” din 24.09.2010 au
participat doamnele:
• prof. Mihaela Ursu cu cl. IX-a D la Palatul Copiilor
• prof. Simona Bratu cu cl. XI-a D la Muzeul de Geologie
• prof. Cheche Ecaterina la Palatul Copiilor
14. Actiune de donare haine, alimente, jucarii la Centrul de plasament
familial Odobesti, jud Dambovita – prof. Mihaela Ursu.
15. Donatii de alimente la Azilul de batrani, Bucuresti, Str.Barbu
Delavrancea, sector 1 – prof. Mihaela Ursu.
16. Impodobirea bradului de Craciun – prof. Simona Bratu (cl. XI D) si
Mihaela Ursu (cl. XI E).
17. Vizita la Muzeul National George Enescu – prof. Simona Bratu cu cl.
XI-a D, pe 01.10.2010.
18. Doamna prof. Mihaela Ursu a coordonat Comisia pentru numararea
absentelor.
19. Doamna prof. Mihaela Ursu s-a ocupat de programarea profesorilor de
servici pe semestrul II.
20. Am participat la Simpozioane Nationale conform tabelului anexat la
pagina 4.
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Participarea la simpozioane și sesiuni de comunicări științifice in
anul școlar 2010-2011
Simpozion/Sesiune

Simpozionul
Național
„Șerban
Țițeica”

Locul

Data

CN IL
Caragiale

09.04.
2011

Simpozionul

FIZICA ÎN
SECOLUL XII

Sesiunea Națională
de comunicări
”Simboluri in
Universul
Cunoașterii”

1. Gândire si
realizare

Elevi/Partici Profesor
Observatii
panti
coordonator
Mateescu
Ana Maria, Bratu Simona
Bohorodiță
Andreea

2. Paradoxul
gemenilor

Ariciu
Andrei

Bratu Simona

3. Levitron

Ionescu
Cezar

Bratu Simona Premiul I

4. Magia Lunii

Bohorodiță
Andreea,
Alexe
Nadia

Bratu Simona

1. Fibre optice

Simpozionul

FIZICA ÎN
SECOLUL XII

Lucrari

Liceul
Teoretic
“Al.I.
Cuza”
Bucureşti
Liceul
Teoretic
Liceul
Jean
Teoretic
Monnet
“Al.I.
Cuza”
Bucureşti
Liceul
Teoretic
Jean
Monnet

25
01.2011
2. Microscopie
electronica

14.05
25 .
2011
.01.201
1

14.05 .
2011

Enescu,
1.3.George
Fibre optice
promotor
international al
4. Romaniei
Microscopie
laelectronica
inceputul
secolului XX
1. George Enescu,
2.Putereainternational
gandului
promotor
al Romaniei
la inceputul secolului
XX
3. Dezastre naturale
2.Puterea gandului

Relativitate
si
naturale
3.4.Dezastre
Paradoxul gemenilor
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Palos
Emanuel

Bratu Simona

Ciupeanu
Adriana

Bratu Simona

Andreea
Palos
Chiurciu,
Emanuel
Anca Radu
Ciupeanu
Adriana

Bratu Simona Premiul I
Bratu Simona

Mateescu
Andreea
Ana
Maria,
Chiurciu,
Bohorodiță
Anca Radu
Andreea
Pînzaru
Anastasia
Ungureanu
Mateescu
Olga
Ana Maria,
Bohorodiță
Ariciu
Andreea
Andrei
Pînzaru
Anastasia
Ungureanu
Olga

Bratu Simona Premiul III
I

Bratu Simona

Bratu Simona Premiul III
Bratu Simona Premiul III
Bratu Simona Mentiune
Bratu Simona Premiul III

4. Relativitate si
Paradoxul gemenilor

Ariciu
Andrei

Bratu Simona Mentiune

Sesiunea Națională
de comunicări
”Simboluri in
Universul
Cunoașterii”

Catedra de chimie-biologie

In anul scolar 2010-2011 , membrii catedrelor de chimie si biologie din
Liceul teoretic Jean Monnet au desfasurat urmatoarele activitati:
1.Participarea profesorilor la consfatuirile de specialitate.
2.Participarea profesorilor la actiunile metodice organizate pe sector, una
dintre activitati s-a desfasurat in liceul nostru in 18 octombrie 2010.
3.Intocmirea planificarilor calendaristice.
4.Alegerea manualelor alternative.
5.Intocmirea testelor predictive la clasele a-IX-a si a celor de evaluare
initiala la celelalte clase,evaluarea acestora si stabilirea masurilor ce se impun
pentru imbunatatirea procesului de invatamant.
6.Participarea profesorilor la olimpiadele de specialitate ,faza pe sector si
municipiu in calitate de corectori, doamna Maruntel a insotit lotul olimpic la
faza nationala care a avut loc la Timisoara.
7.Indrumarea si pregatirea elevilor din clasele a-XII-a care au sustinut
examenul de bacalaureat la probele de chimie si biologie , participarea la
evaluare in sesiunea iulie si septembrie.
8.Numeroase lectii de chimie si biologie s-au desfasurat cu ajutorul
calculatorului si in sistemul AEL.Profesorii de chimie au elaborat o serie de
teste in sistemul Smart Board.
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9.In cadrul Festivalului international de la Patra Neamt doamna Maruntel
a prezentat o lectie interdisciplinara cu tema “Electroliza” alaturi de doamna
Git, profesor de matematica.
10. Doamna Dumitrascu si doamna Maruntel au urmat si finalizat cu
diploma cursurile de formator si metodist si doamna Shajaani a urmat cursurile
de evaluator si mentor si mediator scolar.
11. Doamna Maruntel a finalizat masterul SciEdu la Universitatea
Politehnica Bucuresti .

RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE BIOLOGIE ÎN ANUL ŞCOLAR
2010- 2011

Unitatea de
învăţământ

Olimpiade / Programe şi Proiecte/
Activităţi extraşcolare

Locul
desfăşurării

Liceul Teoretic
J.Monnet

Acţiune metodică pe sector- elaborarea
planului managerial al profesorilor
metodişti din sect.1

Liceul Teoretic
J. Monnet

Liceul Teoretic
J.Monnet

Acţiune metodică pe municipiu –
Planificarea activităţilor metodice ale
profesorilor metodişti la nivel de
municipiu.

Liceul Teoretic
“I. Creangă ”

11.10.2010

Liceul Teoretic
J.Monnet

Activitate metodică pe municipiu cu
tema “ Metode de determinare a
dipterelor.Mimetismul in contextul
poluarii mediului.”

Liceul apicol
“V. Harnaj”

8.11.2010

Liceul Teoretic
J.Monnet

Pregătirea elevilor pentru olimpiada de
biologie

Liceul Teoretic
J.Monnet

1.11.- 12.12.

Liceul Teoretic
J.Monnet

Olimpiada de biologie, faza pe şcoala.
S-au calificat pentru faza pe sector
elevii :
1. Ciubotaru Rareş (VIIA) - 88 p.prof. C. Afrim
2. Mustaţă Artur (VIIA)- 77 pprof. C. Afrim
3. Socaciu Victor (VII C)-74 pprof.C.Afrim

Liceul Teoretic
J.Monnet

33

Perioada

27.09.2010

13.12.2010

Responsabil /
participanţi
Afrim Camelia
Jidoveanu Rodica
Cheran Ioana
Barac Gina
Responsabil:
Inspector de
specialitate prof.
Chebici Sultana.
Participanţi : prof.
metodişti de biologie.
Responsabil: prof.
C.Afrim,
R.Jidoveanu,
G.Barac,
I.Cheran(prof.
metodisti)Participanţi
profesori debutanţi,
profesori metodişti de
biologie.
Responsabili : prof.
Afrim C. Şi Ticu R.

Responsabili : prof.
Afrim Camelia, Ticu
Rodica Participanţi:
elevi din liceu

4. Roşca Alin (VIIA)- 71 pprof.C.Afrim
5. Bogdan Denisa (VIIB) -70 pProf.R.Ticu
6. Leonte Alexandru (VIIA)- 70 p.Prof. C.Afrim
7. Popa Andrei Marius(X E)- 70 pprof. C. Afrim
Liceul Teoretic
J.Monnet

Consilierea profesorilor debutanţi din
sectorul I

Liceul Teoretic
J.Monnet

10.01.2011

Responsabili: prof.
Afrim Camelia

Liceul Teoretic
J.Monnet

Pregătirea pentru olimpiadă a elevilor
calificaţi la faza pe sector.

Liceul Teoretic
J.Monnet

01.- 02.2011

Responsabili : prof.
C.Afrim şi R.Ticu

Liceul Teoretic
J.Monnet

Olimpiada de biologie, faza pe sector.
Au obţinut premii şi menţiuni următorii
elevi :
Clasa a VII-a :
1. Ciubotaru Rareş –Premiul III75p- prof. C.Afrim
2. Roşca Alin- 72p–Premiul III
Prof.C.Afrim
3. Leonte Alexandru –Menţiune64p- Prof. C.Afrim
4. Mustaţă Artur -62p.- Menţiuneprof. C.Afrim
5. Bogdan Denisa -61p-Menţiuneprof. R.Ticu

Liceul Teoretic
“N. Iorga”

22.01.2011

Responsabili : prof.
metodişti : Afrim
Camelia, Jidoveanu
Rodica, Cheran
Ioana, Barac Gina
Participanţi : elevii
calificati din sect.1.

Clasa a X-a:

1. Popa Andrei Marius- Premiul II
- 82p- Prof. C.Afrim

Liceul Teoretic
J.Monnet

Informare ştiinţifică în sprijinul unei
educaţii de calitate

Liceul Teoretic
I.L. Caragiale

14.02.2011

Participanţi :
profesori de biologie
din sectorul I

Liceul Teoretic
J.Monnet

Pregătirea elevilor pentru etapa pe
municipiu a olimpiadei de biologie

Liceul Teoretic
J.Monnet

1.02.-15.03.

Liceul Teoretic
J.Monnet

Pregătirea Olimpiadei de biologie, etapa
pe municipiu.

Liceul teoretic I. 7.03.2011
Creangă

Liceul Teoretic
J.Monnet

Desfăşurarea olimpiadei de biologie,
etapa pe sector

Scoala gen nr.
30

Responsabil : prof. C.
Afrim
Participanţi : elevii
calificaţi
Responsabil:
Inspector de
specialitate prof.
Chebici Sultana.
Participanţi : prof.
metodişti de biologie
Responsabili:
Inspector de
specialitate prof.
Chebici Sultana şi
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19.03.2011

profesorii metodişti
Jidoveanu R. , Afrim
C. , Barac G. ,
Cheran I.
Participanţi :
profesori, elevi
Responsabili: prof.
Lazăr Irina, prof.
Cheran Ioana.
Participanţi :
profesori de biologie

Liceul Teoretic
J.Monnet

Dezvoltarea profesionala a profesorilor
de stiinte biologice.
Comunicari stiintifice pentru profesori
“Genetica umana, efectul radiatiilor
asupra cromozomilor”

Liceul teoretic
„I. Neculce”

11.04.2011

Liceul Teoretic
J.Monnet

Sesiune de comunicări ştiinţifice pentru
elevi, etapa pe şcoală.

Liceul Teoretic
J.Monnet

18.04.2011

Responsabili : prof.
C.Afrim, R.Ticu, M.
Puşcaş.
Participanţi : elevii
din liceu

Liceul Teoretic
J.Monnet

Dezvoltarea caracterului aplicativ al
instruirii în domeniul biologiei.

Grădina
Botanică

16.05.2011

Responsabili :
prof.metodişti : R.
Jidoveanu.
C.Afrim,G.Barac, I.
Cheran
Responsabili :
profesorii metodişti
Participanţi : elevii

Liceul Teoretic
J.Monnet

Sesiune de comunicări ştiinţifice, etapa
pe sector

Liceul Teoretic
J.Monnet

Analiza activităţii din anul scolar 20102011 si analiza stadiului de pregatire
pentru examenul de bacalaureat

Liceul Teoretic
J.Monnet

Liceul Teoretic
J.Monnet

30.05.2011

06.2011

Responsabili :
profesorii de biologie

CATEDRA DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE

In anul scolar 2010-2011, Catedra de discipline socio-umane si-a desfasurat
activitatea cu un efectiv de sase profesori. Colaborarea dintre membrii catedrei a fost foarte
buna, ca sic ea transcurriculara.
ACTIVITATI:
1. Proiectarea didactica – a fost realizata in concordant cu programele scolare,
respectandu-se prevederile acesteia de catre tori membrii catedrei. Procesul de
invatare a fost desfasurat potrivit varstei elevilor si tinandu-se cont de orientarea
demersului cognitive pe competente.
2. Oferta educationala 2010-2011: CDS – “Arta de a comunica”, “Competenta in
mass-media”, “Cariera, o vocatie”
3. Lectii demonstrative:
- Logica, argumentare si comunicare – cls. A IX-a – Tema:Clasificarea – prof.
Dragnea Ruxandra
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- Sociologie – cls. aXI-a – Tema:Metode de cercetare – prof. Anca Bucheru
4. Sustinerea de referate:
- Prof. Anghel Oana – Tema:Cultura civica si comportamentul civic
- Prof. Sturza Cristian – Tema : Momente in istoria Logicii
- Prof. Burcas Silvia – Tema : Adolescenta
5. - Concurs de eseuri pentru cls. a VII-a, organizat cu ocazia Zilei Internationale a
Drepturilor copiiilor – prof. coordinator Dragnea Ruxandra si Oana Anghel
- Concurs “Piata Afacerilor”- organizat de Junior Achievement– prof. coordinator
Dragnea Ruxandra
- Concurs – Ziua Internationala a Filosofiei - – prof. coordinator Anca Bucheru
6. Parteneriat :
- Liceul Teoretic C.A.Rosseti- Tema: Junior Antreprenor prof. coordinator
Dragnea Ruxandra
- Ag Press – Tema: Totul destre mass-media - prof. coordinator Anca Bucheru
- C.R.E.D.E. – Tema: Bancile - prof. coordinator Anca Bucheru si Dragnea
Ruxandra
- Muzeul Satului – Tema : Traditii si obiceiuri - prof. coordinator Anca Bucheru
7. - Vizionare spectacole de teatru: Compania de teatru Pass Partout
- Participare Targul educational – Palatul Copiilor – cls. a XI-aA,B, si cls. aXII-a
A - prof. coordinator Anca Bucheru
8. Perfectionare / formare continua
- Participarea tuturor membrilor la intalnirile metodice pe sector si municipiu
- Participarea la cursurile de formare: mentor, formator, evaluarea
competentelor,metodist - prof. Anca Bucheru
- Participare la CCD – Bicuresti- Proiect: Cetateanul – prof. Dragnea Ruxandr
9. Olimpiade solare/concursuri scolare
- Sociologie – sector si municipiu : premiul II, III, mentiune –cls. aXIIa si aXI-a prof. Anca Bucheru
- Cultura si civilizatie romaneasca – cls. aXI-aB – premiul III- nivel municipal prof. Anca Bucheru
- Psihologie – sector: premiul I- cls. aX-aA- prof. Burcas Silvia
10. Bacalaureat 2011
- Pregatire bacalaureat – program stabilit pe zile si discipline :logica,psihologie,
sociologie,economie,filosofie
- Disciplina sociologie – toti promovati – media pe liceu la aceasta proba: 9,10
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CATEDRA DE EDUCATIE PLASTICA

Programe şi proiecte

Perioada

Inspecţie specială
9 noiembrie-2010
Grad I
Susţinerea lucrării ştiinţifice cu
nota 10(zece) având titlul
,,Simbolistica motivelor populare
româneşti şi utilizarea lor pentru
însuşirea şi diversificarea
elementelor de limbaj plastic şi a
mijloacelor de expresie plastică în
şcoală,,
în faţa comisiei formate din
Profesorul coordonator
conf.dr.Turlacu Ioan, a
inspectorului de specialitate
Curcan Adrian, a directorilor
liceului Codreanu Tudoriţa ,
Dumitraşcu Simona , a elevilor
Claselor a VII a A şi a VII a B şi
a profesorilor din liceu.
20 octombrie 2010
Expoziţie de pictură etaj I, Liceul
teoretic ,,Jean Monnet,,cu
planşele elevilor din clasele a
VII-a A, B, C.
Expoziţie de pictură şi tapiserie

Galeria Orizont 19 noiembrie
2010
6 noiembrie 2010

Concurs de arte plastice, şcoala
59
Premii:premiul III se acordă
elevei
Miess Ann-Cristine de la clasa a
V a B, menţiune se acordă elevei
Demetrescu Vulcan-Evelynne de
la clasa a V a B, menţiune Bunea
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Maria-Cristina clasa a V a B,
menţiune se acordă elevei
Mohammadi Andreea de la clasa
a VI a C
Concurs de desene ,,Moş Crăciun 14-decembrie 2010
aduce daruri la Carrefour,,
Premii: diplomă de participare
acordată Liceului teoretic,,Jean
Monnet,, ,diplome de participare
pentru următorii elevi Miess AnnChristine,
Bunea Maria-Cristina de la clasa
a-V-a B, Voicu Sabina de la clasa
a V-a C, Dumitrache Bianca de la
clasa a VII-a C
Concurs de desene Carrefour ,,Un Martie 2011
Paşte fericit la Carrefour,,
Diplomă de participare acordată
liceului, diplomă de participare
acordată profesorului coordonator
Claudia Bunea, diplome de
participare se acordă elevilor
:Neagu Alin, Ciorobea Cătălina,
Ciorobea Cătălina din clasa a V a
A,
Miess-Ann-Christine, Bunea
Maria-Cristina, Pitiş Andra din
clasa a V a B, Drăguşin Nicolae,
Swaeadish Nicolas din clasa a V
a C, Păun Ana-Maria din clasa a
VI a C, Cantoriu Maria din clasa
a VII a A, Dumitrache Bianca din
clasa a VII a C, Udrescu Bianca
din clasa a VII a C, Davidescu
Ioana din clasa a VII a B
Diplomă de participare –
Festivalul de teatru ,,Jean
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Monnet,, ediţia a II a –martie
2011-se acordă pentru
participarea ca membru al
juriului.
07.04.2011-14.04.2011
Diplomă pentru coordonarea
concursului ICONARUL ediţia a
X a ,organizat de fundaţia AldeaTudorache, în parteneriat cu
I.S.M.B.
Diplomă de participare i se
acordă elevei Bunea MariaCristina din clasa a V a B
Festivalul interjudeţean ,,Creaţia
artistică şi populară, icoana
Mai-Iunie 2011
sufletească a fiecărui popor,,
ediţia a III a –Diplomă de merit
profesor Bunea Claudia
28 Mai 2011
Concursul ,,Sfinţii, prietenii
copiilor,, -etapa pe Municipiul
Bucureşti – concurs de icoane participă elevii claselor V- VI
Premii : două menţiuni ale
echipelor Hau Ştefania clasa a VI
a B, Dumitru Francisc clasa a VI
a A, Vişan Andreea clasa a V a C,
Drăguşin Alexandru clasa a V a
C, două diplome de participare
Zaharia Ana-Maria, Mohamadi
Andreea clasa a VI a C, Petre
Maria clasa a V a A, Tamaş
Raluca clasa a V a A
Diplomă de participare pentru
profesorii îndrumători Bunea
Claudia –Adriana educaţieplastică, Ana Talabă religie,
Gabriela Voinescu religie
,,Icoana din sufletul copilului,,
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Diplomă de participare Bunea
Maria-Cristina clasa a V a B
pentru icoană pe sticlă
Concurs naţional de arte plastice
,,Jocurile olimpice în imaginaţia
copiilor,,
Vizite la Muzeul Naţional de
Artă,
Vizită la Muzeul satului
,,Dimitrie Gusti,,
Vizită la ,,Muzeul ţăranului
român,,
Vizitarea parcului Herăstrău în
vederea ocrotirii monumentelor,
împotriva vandalizării lor
,,Creează o păpuşă, ajută un
copil,,
Concurs organizat de UNICEF

Mai 2011
Iunie 2011

Iunie 2011
Clasele a IX a –a XII-a
Iunie 2011
Clasele V-VIII

EDUCATIE MUZICALA
În anul şcolar 2011- 2012, activitatea didactica a d-nei prof. Popescu Aurelia s-a
concretizat astfel:
Întocmirea planificarilor la disciplina Educaţie Muzicala conform programelor scolare la
clasele V-X ;
Proiectarea unităţilor de învaţare ;
Participarea la activitaţile metodice la nivel de sector dar şi la nivelul municipiului ;
Participarea ca supraveghetor la olimpiada de matematica ,etapa judeteana desfasurata la
Colegiul National Mihai Eminescu ;
Participare la Festivalul de Colinde « Astazi s-a nascut Hristos » de la scoala 182
Al.Costescu, impreuna cu corul liceului(10 de eleve de la cl.V-X) ;

Organizarea unei Spectacol in vederea strangerii de fonduri si obiecte pt caminul de
copii,impreuna cu elevii clasei a XI E ;
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Organizarea, impreuna cu d-na prof. Mona Palada, a celei de a treia editii a Concursului de
Interpretare a Liceului Jean Monnet( clasele V- XII) desfasurata in cadrul zilelor liceului, si
pregatirea vocala a elevilor participanti ;

Participare in data de 9 aprilie la Concursul de Interpretare Vocal -Instrumentala faza pe
sector cu elevii :
-Duet- Ioana Simion si Claudia Bodnar- Premiul III ;
-Alexandra Irofte (cl. A XII) – Premiul II ;
- Constantin Ciorobea – Premiul I ;
Membru in Comisia de jurizare a Festivalului Interjudetean « Creatia artistica si populara –
icoana sufleteasca a fiecarui popor » ,editia a III- a desfasurat la Liceul Teoretic Jean
Monnet ;
Membru in juriul Concursului de Interpretare si de Dans a Liceului Teoretic Jean Monnet,
clasele I – IV din zilele de 5,6 iunie 2011 ;

Participare la Concursul de Evaluare in Educatie la Limba Engleza in calitate de
supraveghetor test,etapa a II-a din12 mai 2011 ;
Participare ,impreuna cu d-na prof. Florentina Ramboaca si trei clase ale Liceului Teoretic
Jean Monnet, la emisiunea « Atelierul de muzica », realizata de Sorana Tupan la Radio
Romania Culturalin data de 27 mai 2011 ;
Participare la Concursul de Interpretare Muzicala la nivel de municipiu desfasurat la Liceul
de Arta “Dinu Lipatti” cu elevul Constantin Ciorobea – Premiul I
Participare la proiectul International Music Camp Bucuresti 2011, desfasurat in perioada 28
august – 2 septembrie la Colegiu National Mihai Viteazu, proiect incheiat cu un concert ce a
marcat deschiderea stagiunii de concerte in aer liber in cadrul Festivalului International
George Enescu

PROPUNERI ACTIUNI PT. ANUL SCOLAR 2011 – 2012
- Selectare si pregatirea elevilor pentru participarea la Festivalul “Toamna Baladelor”
- Participare la Festivalul de colinde “Astazi s-a nascut Hristos!”
- Organizarea Concursului de Interpretare Muzicala a Liceului Teoretic Jean Monnet
- Participare la Concursul de Interpretare pe sector si pe Municipiu
- Realizarea unor proiecte care duc la interdisciplinaritate
- Organizarea serbarii de Craciun in cadrul liceului
- Sustinerea examenului de Grad II + ultima inspectie
- Indrumarea elevilor in vederea intocmirii de referate pe teme de specialitate
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CATEDRA DE INFORMATICA
Membrii catedrei de informatica si educatie tehnologica au fost preocupati in
primul rand de parcurgerea integrala a materiei

si realizarea notarii ritmice pentru o

evaluare cat mai obiectiva. Orele au avut un caracter atât teoretic cât şi practic urmărind
dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei elevilor, abilităţii şi deprinderii practice;
− S-a parcurs materia în totalitate
− Orele au avut un caracter atât teoretic cât şi practic urmărind dezvoltarea
creativităţii, imaginaţiei elevilor, abilităţii şi deprinderii practice.
− S-au întocmit teste de evaluare şi teste de tip grilă pentru pregătirea elevilor şi, în
special a elevilor de clasa a XII a în vederea susţinerii examenului pentru
obţinerea atestatului profesional şi de bacalaureat. S-au elaborat teste minimale
pentru toate clasele.
− Activitatea catedrei se oglindeşte cel mai bine în rezultatele obţinute la atestat şi
la bacalaureat.
− In atentia noastra a stat perfectionarea continua avand ca finalizare un act
educational de cel mai inalt nivel;
− Evaluarea elevilor s-a facut permanent pe tot parcursul semestrului, punand
accent pe utilizarea ratiunilor de invatare, pe activitati practice, pe participarea
activa la ore, referate si portofolii.
− S-a acordat asistenta elevilor care solicita cunostinte suplimentare sau a celor
care au probleme neintelese;
− S-a realizat lucrul diferentiat cu elevii. Acest fapt s-a realizat mai ales la clasele
de profil matematica-informatica, intensiv informatica.
− S-au efectuat ore de interasistente in care au fost antrenati profesorii catedrei de
informatica;
− Doamnele profesoare Ilinca Mavrianopol, Raluca Matei, Ungureanu Laura au
coordonat grupe de elevi din clasele a XII-a si a XI-a in realizarea de proiecte
folosind softuri educationale Oracle si Microsoft Office. Proiectele au fost
prezentate folosindu-se mijloace moderne, precum videoproiector, laptop,
internet.
− Profesorii catedrei au studiat si consultat in permanenta materiale din domeniul
informaticii si s-au informat reciproc privind noutatile. Periodic s-a discutat
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stadiul de parcurgere a materiei si a deficientelor ivite. Au fost adoptate masuri
cu privire la modernizarea predarii insistand asupra aspectului formativ
− Profesorii catedrei au participat la activitati metodice, la consfatuiri si sedinte cu
inspectorul de specialitate;
− Profesorii catedrei au participat la actiunile organizate la nivelul sectorului si
municipiului pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice
− Profesorii de informatică au fost preocupaţi de continua lor pregatire profesională
şi creşterea calificării astfel:
•

Prof. Mavrianopol Ilinca a susţinut inspectia speciala in
vederea obţinerii examenului pentru gradul I. Dna
profesoara a obtinut nota 10.

•

Doamnele profesoare Raluca Matei, Ungureanu Laura s-au
inscris si urmat cursul CISCO.

•

Doamnele profesoare Raluca Matei, Ungureanu Laura au tinut
cursuri CISCO (prin Academia Credis) cu elevii liceului.

− A fost realizata oferta educationala pentru anul scolar 2011-2012.
− Prof. Ilinca Mavrianopol, Raluca Matei, Ungureanu Laura si Marilena Teodor au
desfasurat o activitate sustinuta in calitate de profesori diriginti atat in relatia
profesor-elev, cat si in relatia profesor-parinte.
− Doamna prof. Matei Raluca a participat impreuna cu elevii la actiunea de
voluntariat “Let’ do it, Romania”.
− Doamnele profesor Mavrianopol Ilinca, Ungureanu Laura, Matei Raluca au făcut
parte din Comisii de Atestat, în calitate de examinator.
− Doamnele profesor Mavrianopol Ilinca, Ungureanu Laura, Matei Raluca, Stegaru
Ancuta au făcut parte din Comisia examenului de Competente Digitale, în
calitate de examinator
− Prof Ungureanu Laura a fost secretar responsabil cu organizarea la liceul nostru a
examenului bacalaureat si a tezelor nationale.
− Doamna profesoara Ungureanu Laura a tinut cursuri ECDL pentru profesorii
scolii si elevi.
− Doamnele profesor Mavrianopol Ilinca si Matei Raluca au facut parte din
comisia de evaluare olimpiada informatica, faza pe sector si municipiu.
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− Doamnele profesor Mavrianopol Ilinca si Matei Raluca au facut parte din
comisia de evaluare a concursului CIA, faza pe sector si municipiu.
− Doamnele profesor Matei Raluca, Mavrianopol Ilinca, Ungureanu Laura si
Stegaru Ancuta au organizat Concursul National de evaluare la TIC si
Informatica “Tudor Sorin”, in cadrul programului Fundatiei de Evaluare in
Educatie, unde elevii Liceul Teoretic “Jean Monnet” au obtinut premiile I,II si III
/ etapa nationala a concursului.
− Doamnele prof. Mavrianopol Ilinca, Matei Raluca si Ungureanu Laura au urmat
cursuri de perfectionare *Inspectia scolara,*Mentor, etc

Pentru activitatea didactică şi metodică desfaşurată în anul şcolar 2010-2011 toti
profesorii catedrei noastre au obţinut toţi calificativul „Foarte Bine,,

CATEDRA DE EDUCATIE FIZICA

Nr.crt

Activitatea
(concurs
scolar,
extrascolar,
proiect,
program,
parteneriat,
etc.)
CROS
PETROM
Rugby-Tag

Clasa
implicata

Perioada

Locul de
desfasurare

GIMNAZIU
LICEU
GIMNAZIU

26
Parc Herastrau
sept.2010
2 Oct 2010 Stadion F.R.R.

CROS
LOTERIA
ROMANA
Maraton
Bucuresti
CROSURI
Forever

GIMNAZIU
LICEU

18 oct.
2010

Piata Constitutiei

GIMNAZIU
LICEU

Nov. 2010

Parc Herastrau

6.

Cupa Liceelor
VEERbaschet baieti
liceu

Echipa
15-30
reprezentativa OCT 2010
baschet liceu

7.

Cros ONSS

Elevi

1.
2.
3.

4.

Etapa pe
44

Sala de sport
LICEUL IULIA
HASDEU
(meci cu
lic.Cervantes)
Parc Herastrau

Conditii de
participare
/Profesor responsabil

Prof. Ion Marinela
Ion Robert-Sorin; Ion
Marinela
prof. Ion Marinela, Ion
Robert-Sorin

prof. Ion Marinela, Ion
Robert-Sorin, Balan
Simona
Prof.Ion Marinela

Prof.Ion Marinela,

gimnaziu si
liceu
(fete si baieti)

8.

ORA
“PROSPORT

9.

Meci amical
baschet liceu(
CU Lic.C.A.
ROSETTI)

10.

Cros 1
Decembrie

sector si pe
municipiu
Oct-nov
2010
4 echipe de
24 Oct.
Teren de sport
fotbal (baieti
Lic.Teor.Jean
liceu)
Monnet
(echipa
25 nov
Liceu Jean
reprezentativa 2010
Monnet
baschet baieti
(sala de sport)
liceu)

Elevi
1
gimnaziu si
Decembrie
liceu
2010
(fete si baieti
(echipa
ian 2011
reprezentativa
baschet baieti
liceu)

prof. Ion Marinela, Ion
Robert-Sorin, Balan
Simona,Onofrei Andrei
Prof.Ion Marinela

Bucuresti

Prof.Ion Marinela

Sala I.L.Caragiale

Prof.Ion Marinela

11.

Baschet
“Cupa
liceelor” liceu

12.

Handbal
“Cupa
liceelor” liceu

echipa
19 ianuarie Sala “Titu
reprezentativa 2011
Maiorescu”
handbal baieti
liceu)

Prof.Ion Marinela
LOC II

13.

Participari la
competitii de
diferite nivele
la baschet,
fotbal,
majorete,
atletism,
natatie, rugby,
rugby-tag,
volei,
handball
(Cupa
Liceelor,
ONSS,
Campionate
interscoli, etc)
“SALVATI
PADUREA”
Proiect
ECOTERRA

(participa
Ian-iunie
echipele
2011
reprezentative
ale liceului,
de nivel
gimnazial si
liceal)

Prof.Ion Marinela, Ion
Robert-Sorin, Balan
Simona, Uce Olimpia

14.

Elevi de
gimnaziu(fete
si baieti)

9 aprilie
2011
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Padurea
SNAGOV

Prof.Ion Marinela

15.

“EDUCATIE
PENTRU
SPORT”

Elevi (fete si
baieti)ciclul
gimnazial si
liceal

Martie
2011

Sali de sport ale
diferitelor unitati
de invatamant

Prof.Ion Marinela, Ion
Robert, Balan Simona

16.

Concurs de
dans al scolii

Elevi(fete si
baieti) cls.IXII)

Mai 2011

Sala de festivitati
a Liceului Jean
Monnet

Prof.Ion Marinela,

Elevi(fete si
baieti) cls.IXII)

APRILIE
MAI
IUNIE
2011

Baschet baieti
liceu, baschet fete
liceu, atletism
fete si baieti
gimnaziu,
handbal baieti
gimnaziu,
handbal baieti
liceu, fotbal
gimnaziu
baieti,inot fete si
baieti , gimnaziu
si liceu
Sala de sport a
Liceului Jean
Monnet si stadion
Iolanda Balas

Prof. Ion Marinela (loc
II natatie liceu baieti,
loc II handbal gimnaziu
baieti), Ion Robert,
Balan Simona

17.

“CUPA
SECTOR 1”

2iunie
2011
(cls.I-IV)

Campionat
National
Paralimpic

Elevi de
liceuasigurare
voluntariat

19.

CUPA HAGI
DANONE

BAIETI
GIMNAZIU

20.

Meciuri
amicale
HANDBAL

echipele
Ian-mai
reprezentative 2011
handbal baieti
gimnaziu si
liceu)

Liceu Jean
Monnet
(sala de sport)

Echipa
oct.2010reprezentativa mai 2011
baschet liceu

Liceu Jean
Monnet
(sala de sport)

18.

21.

Meciuri
amicale
BASCHET

Mai 2010

MAI 2011
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Teren sport

Prof.Ion Marinela, Ion
Robert-Sorin, Balan
Simona, Uce Olimpia

Prof.Onofrei Andrei

Prof.Ion Marinela

Sala Floreasca

Prof.Ion Marinela

22.

23.

Prezentare
majorete
liceu, in
cadrul
concursului
de dans
“JEAN
MONNET”
Moment
artistic
In cadrul
ceremoniei de
premiere
“LUMEA TA
CURATA”

Fete liceu

Mai
2010

Sala de

Prof.Ion Marinela

Eleve clasa
a IIIa , trupa
“BAD
GIRLS”

Iunie 2011

Program
educational in
parteneriat cu
Inspectoratul
Scolar al
Municipiului
Bucuresti si
Primaria
sectorului 1

Prof.Ion Marinela

SERVICIUL SECRETARIAT

Activitatea serviciului secretariat s-a desfăşurat respectând şi aplicând: Legea
Învăţământului nr. 84 cu modificări şi completări, Statutul Personalului Didactic, Legea nr.
128 cu modificări şi completări, Regulamentele şcolare, Ordinele Ministrului, Instrucţiunile
Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării, Deciziile Inspectoratului Şcolar al Municipiului
Bucureşti, precum şi întreaga legislaţie a muncii şi protecţiei sociale.
Este o activitate continuă, desfăşurată în colaborare şi cu celelalte servicii.
Lucrările specifice serviciului secretariat au fost întocmite ireproşabil cu responsabilitate şi
profesionalism, după cum urmează:
situaţiile statistice pentru sfârşitul anului şcolar 2010-2011;
admiterea şi înscrierea în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2010-2011 a elevilor;
constituirea claselor;
înscrierea elevilor în clasa I, pentru anul şcolar 2010-2011;
situaţiile statistice pentru începutul anului şcolar 2010-2011;
înregistrarea elevilor noi veniţi în registrele matricole;
întocmirea cataloagelor pentru încheierea situaţiilor şcolare, corigenţelor şi a
examenelor de diferenţă;
descărcarea acestor situaţii în cataloage şi registre matricole;
calcularea mediilor generale pentru situaţiile mai sus menţionate;
întocmirea tuturor situaţiilor solicitate de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, sector 1,etc. (burse pentru elevii
români, burse pentru elevii moldoveni, alocaţii de stat);
constituirea dosarelor pentru cadrele didactice noi venite în şcoală;
întocmirea deciziilor de încadrare şi a contractelor de muncă şi înaintarea lor la
Inspectoratul Şcolar pentru aprobare;
completarea carnetelor de muncă pentru cadrele didactice nou venite şi pentru cei care
au trecut la o alta categorie de salarizare;
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întocmirea pontajelor pentru tot personalul Liceului Teoretic “Jean Monnet” în
conformitate cu, condica de prezenţă;
întocmirea ştatelor de plată pentru tot personalul Liceului Teoretic “Jean Monnet”;
întocmirea machetelor pentru încadrarea/normarea personalului didactic în anul şcolar
2010-2011;
întocmirea situaţiilor cu plata cu ora şi înaintarea lor la Inspectoratul Şcolar pentru
aprobare;
întocmirea componentelor pentru gradele didactice;
întocmirea catagrafiei pentru anul şcolar 2010-2011;
actualizarea situţiei pentru Inspectoratul Teritorial al Muncii al Municipiului
Bucureşti;
primirea şi transmiterea fax-urilor la Inspectoratul Şcolar şi transmiterea lor în reţea,
cât şi comunicarea acestora cadrelor didactice;
primirea şi transmiterea e- mail-urilor de 3 ori pe zi;
redactarea în format electronic a condicii de prezenţă pentru cadrele didactice,
săptămânal;
redactarea în format electronic a situaţiilor transmise la Ministerul Educaţiei Cercetării
şi Inovării, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, sector 1, DAIP

SERVICIUL ADMINISTRATIV
S-a asigurat ritmicitatea si calitatea curateniei in intreaga unitate scolara.
Am efectuat inventarierea bunurilor din unitate si gradinita impreuna cu comisia de
inventariere.
S-a efectuat casarea unor obiecte de inventar uzate.
S-a efectuat analiza privind necesarul de reparatii curente si investitii.
Am asigurat materialele necesare curateniei si reparatiilor curente aparute pe tot parcursul
semestrelor pentru o buna desfasurare a activitatii scolare.
Am asigurat in permanenta o buna gospodarire si intretinere a curtii liceului cat si stradal.
Am asigurat achizitionarea de tipizate, cataloage, carnete de studiu,registre matricole, etc.
S-a efectuat igienizarea salilor de clasa pe timpul vacantei de vara atat la liceu cat si la
gradinita.
S-a efectuat reparatia sau inlocuirea usilor de termopan unde a fost necesar.
S-a efectuat reparatia terasei la Corpul B a liceului.
S-a efectuat revizia instalatilor sanitare si electrice a liceului si gradinitei.
S-a efectuat igienizarea salilor din pod a Corpului B pentru inceperea programului
“Scoala dupa scoala” si modernizarea salilor cu mobilier nou.
S-a efectuat modernizarea Salii de festivitati cu marirea scenei, cu o noua iluminare, cu
proiectoare noi si o noua sonorizare.
S-a efectuat reparatia gardului de la gradinita.
Am asigurat cu materiale gradinita, m-am deplasat in mai multe randuri pentru verificarea
activitatii de curatenie si paza din cadrul gradinitei.
Am intampinat o serie de probleme privind lipsa de personal de ingrijire fiind nevoita sa
organizez personalul in asa fel incat sa nu periclitam activitatea instructiv-educativa.
De multe ori am suplinit si am desfasurat chiar personal activitati de curatenie in scoala.
Am venit si sambetele impreuna cu personalul administrativ pentru rezolvarea unor
probleme de organizare si curatenie pentru buna desfasurare a activitatilor scolare.
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M-am preocupat de intocmirea si depunerea dosarului pentru obtinerea autorizatiei de
functionare la Directia de Sanatate Publica Bucuresti.
Pe perioada vacantelor sub directa indrumare a doamnei director Tudorita Codreanu am
raspuns cu promtitudine si constiinciozitate, venind pe toata perioada vacantelor, am
intrerupt concediul de odihna pentru rezolvarea la timp a tuturor problemelor administrative
ca noul an scolar sa inceapa in cele mai bune conditii.
Intocmesc lunar graficele de paza ale unitatii.
De asemenea merg la ISMB sau la I.S. 1 pentru ridicarea sau depunerea unor documente.

SERVICIUL CONTABILITATE

Activitatea serviciului contabilitate in peroiada 2010- 2011 a fost organizata si
desfasurata respectand si aplicand Legea Invatamantului,Statutul personalului
Didactic,Regulamentele Scolare,Ordinele Ministerului,Instructiunile M.E.C.,Deciziile
I.S.M.B.,legea contabilitatii,Bugetul de Venituri si Cheltuieli Locale si
Extrabugetare,precum si intreaga legislatie a muncii si protectiei sociale.
Prin toata munca pe carea am desfasurat-o ,am dovedit o permanenta preocupare
pentru efectuarea profesianismului si o capacitate manageriala de exceptie.
De la o etapa la alta am optimizat activitatea serviciului contabilitate prin
informatizare,am determinat cele doua colaboratoare sa se perfectioneze,invatand cursul de
Organizare si calitate in domeniul financiar – contabil.
Lucrarile specifice ale serviciului contabilitate au fost intocmite ireprosabil cu
responsabilitate si profesinalism respectand termenele de predare.
Serviciul contabilitate desfasoara toatea activitatile si sarcinile ce revin prin fisa
postului:
- angajeaza unitatea alaturi de director in orice actiune patrimoniala
reprezinta unitatea alaturi de conducatorul unitatii in relatiile cu agentii economici in cazul
incheierii de contract economice conform legislatiei in vigaoare
- organizeaza si exercita viza de CFP in conformitate cu legislatia in vigoare
- intocmeste planul de venituri si cheltuieli bugetare,extrabugetare la termenele si
in conditiile prevazute de lege
- urmareste incadrarea stricta in creditele aprobate pe toate coordonatele
clasificatiei bugetare
- intocmeste acte justificative si documente contabile cu respectareea formularelor
si regulilor de alcatuire si completare in vigoare
- intocmeste formele pentru efectuarea si incasarea platilor in numerar sau conturi
bancare
- organizarea inventarierii valorilor materiale in cele doua unitati
- instruieste controlul periodic al personalului care gesioneaza valori
- urmareste aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind salarizarea si
drepturile personalului didactic si tehnico administrative
- intocmeste planul de munca si salarii al unitatii in conformitate cu tatul de functii
al unitatii
- intocmesc darile de seama contabile si cele statistice precum si contul de executie
bugetara
- verificarea statelor de plata ,indemnizatii de concediu de odihna,medicale
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-

2.

verificarea statelor de bursa elevi straini si romani
verificarea documentelor pentru intocmirea spatiilor
fundamentarea necesarului de credite avind in vedere necesitatile unitatii
intocmirea balantelor de verificare pe rulaje si solduri
intocmirea declaratiei 112 si transmiterea electronic
intocmirea de centralizatoare ,bonuri de consum, NIR, pentru corn si lapte la
liceu si gradinita
indeplinim orice sarcini cu caracter contabil – financiar date de conducatorul
unitatii sau stipulate expres in actele normative.
Starea disciplinara

Clasele Elevi
inscrisi
la
inceput
de an

I-IV
V-VIII
IX-XII

333
346
528

Elevi
ramasi
la
sfarsitul
anului

Total
elevi
sanctionati,
din care:

331
345
518

17
63

Elevi
Elevi
exmatriculati, cu note
scazute
eliminati
la
purtare
intre
9,99-7
17
61

Elevi
cu note
scazute
la
purtare
sub 7
2

Elevi
cu note
scazute
la
purtare
pentru
absente
-

Elevi cu
note
scazute
la purtare
pentru
alte
motive
2

In anul scolar anterior in liceul nostru au avut loc conflicte minore intre elevi: injurii,
insulte, altercatii verbale, imbranceli, amenintari. S-au inregistrat, mai rar, violente fizice,
batai intre baieti dar si intre fete. Conflictele s-au stins prin interventia profesorilor diriginti,
a conducerii, prin dialog cu elevii si cu parintii acestora. Fapte antisociale semnalate ca
furtul unor telefoane mobile au ramas nesolutionate. Colectivul didactic si parintii elevilor
au decis adoptarea unor masuri sporite in vederea prevenirii unor manifestari violente, atat
in scoala cat si in afara scolii: a fost revizuit R.O.I., s-au realizat legitimatii pentru elevii
claselor I – XII, pentru personalul angajat, s-a propus si aprobat purtarea uniformei in scoala
si in afara ei. Dirigintii, in cea mai mare parte au aplicat masurile si sanctiunile
regulamentare elevilor care au savarsit diverse acte de indisciplina, de exemplu impunand
inlocuirea bunurilor distruse, contactand familiile elevilor care au generat incidente,
organizand intalniri si numeroase activitati educative.Daca disciplina elevilor reprezinta o
componenta foarte importanta a educatiei, pe care, cu staruinta, migala, daruire, uzura
nervoasa, trebuie sa o facem, ne intrebam cum formam la elevi deprinderea de a fi punctuali
cand unii dintre noi intarzie, repetat, cate 10-25 de minute. Stim cu totii ca traficul in
Bucuresti pune mari probleme, ca mai sunt si accidente la metrou, ca apar situatii, probleme
neprevazute in viata si activitatea oricaruia dintre noi si nu aceste aspecte fac obiectul
referirilor din acest raport, ci obiceiul de a intarzia si de a prelungi pauzele in cancelarie,
prejudiciind calitatea orelor desfasurate mai apoi. Si mai grav este faptul ca sunt profesori
care anunta absenta de la serviciu cu putin inainte de inceperea orelor.
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3.

Managementul scolar

O realizare a echipei manageriale a liceului deosebit de insemnata pentru misiunea
institutiei si viitorul European al absolventilor nostri a fost includerea liceului in programul
unitatilor scolare care sustin bacalaureatul bilingv. Evaluarea indeplinirii criteriilor pentru
includerea in acest program a fost realizata de o echipa de inspectori de la M.E.C.T.S,
I.S.M.B. si Ambasada Frantei prin Serviciul Cultural in luna aprilie 2010, a fost confirmata
de intreaga activitate in domeniu desfasurata de-alungul intregului an 2010-2011: sustinerea
orelor de DNL la clasa a XI-a A de catre doamnele Bucheru Anca si Git Mihaela. Elevii
sectiei bilingve au sustinut proba preliminara obligatorie si eliminatorie in mai 2010, au
promovat ceea ce le da dreptul de a se prezenta in acest an la bacalaureatul bilingv cu
recunoastere internationala.
In anul scolar 2010 – 2011 catedrele si comisiile de lucru constituite conform
R.O.F.U.I.P. au avut in vedere respectarea cerintelor actuale privind reforma invatamantului
si realizarea obiectivelor prevazute in programul managerial al scolii. In acord cu acesta au
fost elaborate programe manageriale ale catedrelor si programe de activitate a comisiilor.
Potrivit datelor inregistrate cu privire la activitatea catedrelor, mentionam urmatoarele:
- Cadrele didactice au manifestat, in mare masura, implicare, initiativa si competenta
in realizarea sarcinilor profesionale cu rezultate deosebite in anumite activitati.
- In cadrul sedintelor de catedra realizate lunar s-au analizat toate aspectele activitatii
si s-au luat masurile corespunzatorare;
- La inceputul anului, respectiv semestrului I au fost prezentate planificarile
calendaristice pe discipline de studiu si pe fiecare profesor in parte;
- S-a analizat oferta si s-au stabilit manualele scolare dupa criteriile de nivel
stiintific, calitate, grafica, adecvare la varsta, stil de prezentare a informatiilor, pret.
- Invatatorii si profesorii au intocmit proiectarea didactica pe unitati de invatare,
schite de lectii in conformitate cu cerintele metodologice dar si cu profilul si nivelul de
pregatire a elevilor.
- La fiecare disciplina au fost utilizate materiale didactice complementare,
ajutatoare.
- Materia a fost parcursa integral, atat in liceu cat si la gradinita
- Evaluarea s-a realizat, in general, ritmic.
- Testele de evaluare s-au conceput diferentiat in functie de cerintele evaluarii,
(curente, sumative).
- La cererea conducerii toti profesorii au elaborat teste de evaluare finala.
- In acord cu indicii de perfomanta la elevi s-au utilziat metode moderne, active si
participative de predare si evaluare. S-a pus accentul pe dezvoltarea abilitatilor sociale si de
comportament adecvat in societate.
- Au fost organizate activitati extracuriculare si extrascolare in functie de resurse si
necesitati elevii participand cu interes la schimburi de experienta, concursuri, serbari,
vizionari de spectacole, vizite la expozitii, comemorari, slujbe religioase. S-au evidentiat
cadre didactice: educatori Tipa Cornelia, invatatori Vidu Alexandra, Ionescu Felicia, Dadal
Finica, Balareanu Monica, Iorga Florentina si profesori Stoica Bogdan, Matei Raluca, Mona
Palada, Gat Mihaela, Maruntel Iuliana, Ion Marinela, Ionescu Nicoleta, Babus Janica .
- Au oferit consiliere profesionala si pe probleme de viata personala si scolara
elevilor:Teodorescu Ileana , Palada Mona, Teodor Marilena, Ivanov Alinda, Spornic Ana,
Marin Ana Maria.
- Tematica variata a orelor de dirigentie a raspuns in mare masura nevoilor de
informare si dezvoltare personala a elevilor: Corbu Olivia,Tanase Simona, Tanase Emilia,.
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- S-a extins dotarea cu tehnica de calcul si utilizarea calculatorului si la alte
discipline decat informatica.
Sunt insa si recomandari ca urmare a cunoasterii nemijlocite a activitatii cadrelor
didactice prin asistente la ore, prin discutii, prin evaluari la inspectiile curente si de
specialitate, prin cerinte exprimate de elevi si de parinti:
 Sa se intensifice activitatea suplimentara de pregatire a elevilor, mai ales la clasele
terminale, o pregatire diferentiata pentru elevii capabili de performanta si cei cu goluri in
cunostinte
 Sa se realizeze evaluarea continua a nivelului de cunostinte ale elevilor si reglarea
procesului in functie de rezultatele evaluarii
 Cadrele didactice trebuie sa combata atitudinea pasiva a unor elevi la anumite ore
si mai ales absenteismul
 Sa se acorde elevilor mai multe responsabilitati
 Sa se dezvolte spiritul de echipa si capacitatea elevilor de a lua decizii
 Sa se imbunatateasca relatia dintre elevii de gimnaziu si cei de liceu
 Sa se adopte unele practici incluzive in vederea integrarii elevilor ce provin din
medii defavorizate
 Sa se initieze un program de interasistenta intre profesorii de aceeasi specialitate
sau specialitati diferite pentru realizarea unui schimb de experienta metodic
 Sa se foloseasca metode de management al clasei pentru dezvoltarea spiritului de
competitie si de responsabilitate
 Sa se intocmeasca programe concrete pentru sprijinirea cadrelor didactice tinere in
vederea intergarii rapide in colectivul scolii, respectand exigentele acesteia
 Sa se preocupe de diversificarea materialului didactic prin achizitionare si
confectionare
 Sa se reduca cantitativ temele pentru acasa si sa se puna accentul pe acele teme
care stimuleaza creativitatea, abilitatile si deprinderile specifice
 Sa se desfasoare un real serviciu pe scoala si sa se urmareasca elevii mai atent, mai
ales pe timpul pauzelor
 Sa se intensifice actiunile cu parintii claselor terminale in vederea cunoasterii cat
mai amanuntite a metodologiilor examenelor nationale si de admitere in clasa a IX-a
 Cadrele didactice sa promoveze imaginea unitatii scolare in comunitatea locala
prin imbogatirea site-ului liceului
Din discutiile avute cu elevii, din intalnirile cu consiliul elevilor, din opiniile formulate
de parinti in sedintele pe clasa si pe scoala conducerea liceului a sintetizat ce le place
elevilor si parintilor la scoala, dar si ce nu le place.

Le place:
- Atmosfera foarte buna si linistita din scoala
- Curatenia din unele clase si de pe coridoare
- Laboratoarele de fizica, chimie, biologie, informatica, sala de sport, sala de
festivitati
- Activitatile extrascolare
- Colaborarea cu unii profesori tineri (Ileana Lazarescu,Bogdan Stoica, Raluca
Matei, Marilena Ion)
- Contributia dirigintilor la dezvoltarea personala a elevilor
- Indrumarea competenta in pregatire
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- Faptul ca sunt consultati si se tine seama de opiniile lor
- Implicarea in organizarea unor evenimente
- Scoala renovata si mobilierul nou
- Relatia de prietenie si colaborare dintre colegi
- Sprijinul acordat de cadrele didactice elevilor cu nevoi speciale, sau in orice fel de
problema
- Faptul ca elevii se simt in siguranta la scoala
- Vestimentatia decenta cand este impusa de scoala
- Pregatirea pentru examene si olimpiade
- Prestigiul scolii
- Managementul scolii
- Interesul conducerii pentru modernizarea bazei materiale
- Renovarea grupurilor sanitare, a vestiarelor
- Amplasarea scolii
- Sala de lectura spatioasa
- Accesul la internet

Nu le place:
- Atitudinea intoleranta a unor profesori fata de elevi
- Lipsa cursurilor de informatica la clasele I-IV
- Orarul neechilibrat la unele clase
- Programul foarte incarcat
- Lipsa de colaborare intre profesori pentru stabilirea temelor pentru acasa din punct
de vedere cantitativ
- Relatia dintre elevii mari si cei de gimnaziu in ambele sensuri
- Faptul ca unii profesori aplica note pentru indisciplina
- Pauza prea mica dintre schimburi
- Faptul ca unele cadre didactice nu au continuitate la clasa
- Atitudinea unor elevi in ore si in pauze
- Calitatea slaba a agentilor de paza
- Programele scolare prea incarcate
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Inspectia tematica
In anul scolar 2010-2011 au fost realizate, lunar, inspectii tematice planificate de
ISMB, prin domnul inspector Mihai Manea pe urmatoarele teme:
A. Deschiderea noului an scolar
B. Exercitarea functiei de conducere a directorului
C. Asigurarea desfasurarii eficiente a procesului instructiv-educativ
D. Masurile promovate pentru imbunatatirea rezultatelor scolare
E. Organizarea sfarsitului de an scolar si examenele nationale
Inspectorii scolari care au realizat inspectiile tematice au controlat:
- Constituirea claselor si incadrarea
- Normarea posturilor cu respectarea planului cadru
- Asigurarea cu manuale
- Aplicarea programului guvernamental privind suplimentul de hrana
- Distribuirea rechizitelor gratuite
- Organizarea, desfasurarea si validarea rezultatelor examenelor de diferenta si de
corigenta
- Emiterea deciziilor pentru numirea invatatorilor si dirigintilor
- Constituirea colectivelor de catedra si a comisiilor pe probleme
- Emiterea deciziilor de incadrare in plata cu ora si cumul
- Actualizarea fiselor de post, semnarea contractelor individuale de munca
- Intocmirea documentelor de analiza si proiectare la nivelul cadrelor didactice,
catedrelor si unitatii scolare
- Organizarea unitatii scolare: orar, serviciul pe scoala, graficul asistentelor la ore
- Respectarea parcurgerii ritmice a materiei
- Notarea ritmica
- Evaluarea conform standardelor sabilite
- Cunoasterea metodologiilor de organizare si desfasurare a examenelor nationale
- Organizarea pregatirii elevilor pentru examene si concursuri scolare
- Validarea situatiei scolare la sfarsitul semestrului I
- Evaluarea calitatii raportului de activitate pe semestrul I si a programului de
activitati pentru semestrul al II-lea
- Consilierea cadrelor didactice de catre director dupa asistenta la ore
- Elaborarea si aplicarea unor criterii proprii privind motivarea cadrelor didactice,
acordarea primelor si a salariului de merit
- Organizarea sfarsitului de an scolar
- Inscrierile in clasa I
- Stadiul de pregatire a examenelor de atestat, de absolvire, de bacalaureat si a
testelor nationale
Au fost redactate procese verbale cu concluziile desprinse de inspectorii care efectuau
inspectiile tematice si numai cateva recomandari au fost facute intrucat componentele
controlate s-au desfasurat in conformitate cu legislatia scolara in domeniu.
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Bursele scolare
In anul scolar 2010-2011 a fost constituita comisia pentru acordarea burselor scolare si
comisii pentru aplicarea programelor guvernamentale “200 Euro pentru un calculator” si
“Bani de liceu”. Comisiile mentionate au fost sprijinite mai ales in evaluarea corecta a
plafoanelor de venituri de doamna secretar-sef, Rodica Stanciulescu. Bursele au fost
acordate cu respectarea stricta a metodologiilor si cu grila aprobata de ISMB.

Planul de scolarizare
Proiectarea planului de scolarizare pentru anul scolar 2011-2012 a fost foarte riguros
realizata, fundamentarea facandu-se pe criteriile legislativ, economic, demografic, social.
Oferta educationala care a insotit intreaga lucrare privind proiectarea planului de
scolarizare a fost realizata avand in vedere resursele specifice ale liceului nostru, cadre
didactice de specialitate calificate, personal didactic auxiliar, optiunile exprimate de elevi si
parinti, cat si dotarile liceului. La clasa a IX-a s-au realizat clasele propuse (5), la clasa I
(4), si grupele (3) la gradinita demonstreaza ca managementul scolar a fost asigurat la
parametri optimi.

Documentele scolare si actele de studii
Domeniu foarte important al intregii activitati scolare, asumat ca atare de conducerea
scolii si de serviciul secretariat; comisia pentru controlul documentelor scolare a realizat
evaluarea interna la inceputul anului scolar si a constatat respectarea, cu strictete, a
regulamentului pentru completarea si eliberarea actelor de studii. Directiunea liceului a
controlat cataloagele si a constatat ca sunt cadre didactice care gresesc multe note si
modifica apoi, fara a respecta instructiunile scrise chiar pe prima pagina a catalogului si
recomandarile facute de doamna director Tudorița Codreanu in consiliile profesorale. Au
fost solicitate note explicative tuturor cadrelor didactice care au inregistrat greseli si
modificari de note in catalog si li s-a atras atentia atat individual, cat si in Consiliul
profesoral, cu privire la asumarea raspunderii.
Organizarea examenelor si asigurarea conditiilor pentru desfasurarea acestora au fost
impecabile; aceasta concluzie s-a desprins din rapoartele presedintilor comisiilor de examen:
evaluarea nationala , bacalaureat.
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4. Resursele Umane
Liceul Teoretic Jean Monnet a fost incadrat cu personal didactic calificat la toate
disciplinele si posturile.
In conformitate cu politica MECTS privind dezvoltarea profesionala, activitatea de
perfectionare si formare continua a personalului didactic si didactic auxiliar din liceul nostru
s-a axat pe urmatoarele obiective:
♦ Transmiterea reglementarilor in domeniu;
♦ Formarea cadrelor didactice in domeniul activului;
♦ Cresterea calitatii resursei umane- perfectionarea metodica la nivel local,
programe impuse de MECTS si CCD;
♦ Perfectionarea periodica o data la 5 ani;
♦ Reconversie profesionala: cursuri postliceale, continuare de studii, masterat,
doctorat;
♦ Dezvoltarea competentelor manageriale.
A fost prezentata in scoala oferta de perfectionare/ formare continua a CCD pentru
invatamantul prescolar, primar, gimnazial si liceal.
S-au afisat centrele de formare profesionala- filiale ale CCD Bucuresti.
S-a comunicat cu promptitudine orice informatie referitoare la cursurile de
perfectionare in derulare,
S-au intocmit si s-au transmis toate situatiile referitoare la perfectionarea personalului
didactic si didactic auxiliar din scoala.
Analizand si interpretand chestionarul dat, s-a identificat nevoia de formare din scoala,
oferta fiind orientata in mod deosebit spre nevoile sistemului: competente de evaluare pentru
examenul de bacalaureat, evaluare nationala, management educational, AEL,ECDL.
La nivelul tuturor cadrelor s-au desfasurat activitati in vederea perfectionarii si
formarii continue:
♦ Procurarea publicatiilor de specialitate si studierea celor mai noi informatii
psihopedagogice si metodice in domeniu;
♦ Indrumarea profesorilor debutanti, stagiari;
♦ Referate urmate de dezbateri pe tema evaluarii, a modernizarii predarii-invatarii
insistandu-se pe aspectul formativ al acesteia;
♦ Implementarea utilizarii calculatorului in lectie; lectii si teste de evaluare in sistemul
AEL, Smart Note Book, Power Point;
♦ Participarea la cursuri de perfectionare in specialitate, la sesiuni de comunicari
stiintifice.
♦ Dezvoltarea competentelor manageriale – curs de formare continua ,,Manager XXI’’
Managementul resurselor
♦ Programul de perfectionare pentru Managementul educational

Profesori foarte tineri aflati la inceputul activitatii lor didactice, debutanti, au fost in
anul scolar 2010 – 2011.
Metodologia privind miscarea personalului didactic pentru anul scolar 2010 – 2011 a
fost respectata si aplicata in anul scolar trecut etapa cu etapa, foarte corect. Orele si posturile
didactice au fost extrem de riguros calculate, ceea ce a inlaturat orice incurcaturi,
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ambiguitati sau nereguli in operatiunile de acordare a continuitatilor pe post, de vacantare si
scoatere la concurs a posturilor, de constituire a catedrelor.
Personalul didactic auxiliar din secretariat a desfasurat o activitate complexa si mai
ales prelungita pe durata a zeci de ore peste program. Toate lucrarile au fost realizate la timp
si foarte bine, echipa condusa de doamna secretar sef Rodica Stanciulescu aducandu-si astfel
constributia la buna desfasurare a procesului instructiv-educativ. Controlul documentelor
scolare si al actelor de studii realizat de o comisie a ISMB s-a finalizat cu un raport excelent,
munca doamnei Rodica Stanciulescu, fiind evidentiata in cadrul C.A.al IMSB.
Remarcam activitatea doamnei bibliotecar Mihalache Ionica care a asigurat innoirea
fondului de carte, s-a implicat in premierea elevilor participanti la diferite concursuri
scolare,festivalul de teatru si sfarsitul de an scolar, dar si in amenajarea spatiului destinat
salii de lectura.
Apreciem de asemenea activitatea serviciului contabilitate pentru straduinta de a lua si
aplica hotarari financiare in beneficiul scolii noastre, al tuturor unitatilor scolare din nucleu.
Consiliul de administratie si-a desfasurat activitatea conform graficelor tematice.
Membrii Consiliului de Administratie si-a indeplinit responsabilitatile repartizate pe toata
durata anului scolar si in vacante.
Au analizat cu responsabilitate problemele conform cu atributiile regulamentare si au
adoptat decizii juste in domeniul administrativ si financiar.

Formare. Perfectionare.
In anul scolar 2010-2011, comisia de monitorizare a formarii continue si a
perfectionarii personalului didactic si didactic auxiliar din unitatea noastra scolara a urmarit
realizarea urmatoarelor obiective:
• Transmiterea reglementarilor in domeniu;
• Formarea cadrelor didactice in domeniul activului;
• Cresterea calitatii resursei umane-perfectionarea metodica la nivel local, programe
impuse de M.E.C.T.S. si C.C.D.;
• Perfectionare periodica o data la 5 ani;
• Reconversie profesionala: masterat, doctorat, continuare de studii;
• Dezvoltarea competentelor manageriale

Potrivit prevederilor Legii Invatamantului nr. 84/1995 si Legii nr. 128, formarea
continua a cadrelor didactice constituie un drept.
Personalul didactic si didactic auxiliar di Liceul Teoretic Jean Monnet a beneficiat de acest
drept, avand la indemana mai multe forme de pregatire continua:
I.Formare continua prin activitati metodico- stiintifice si psihopedagogice realizate la nivelul
I.S.M.B. si al organizatiei scolare;
II. Perfectionare prin definitivare in invatamant si acordarea gradelor didactice II si I;
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III. Programe de perfectionare organizate o data la 5 ani;
IV. Perfectionare prin burse si stagii in tara si in strainatate;
V. Programe de conversie profesionala;
VI. Programe de formare continua organizate prin C.C.D. sau alti furnizori.
Avand in vedere aceste obiective, comisia de formare continua si-a intocmit un
plan de activitate pe care l-a si respectat.
In urma participarii doamnei Dadal Finica la consfatuirea responsabililor cu formarea
continua din scoli, s-a comunicat calendarul gradelor didactice pentru anul scolar 20102011, iar in luna octombrie s-au completat dosarele de inscriere la gradele didactice II si I,
dupa cum urmeaza:
IC2
IS
Coloc- Finaliz
Nr.
Nume si
Disc Gr.did Inscrie IC1
viu
Crt.
prenume
iplin sesiun re
e
a
1
Lita Bogdan
Mat. II
Oct.
Oct.
X
X
Aug.
2010- 2010
2010
2012
2012
2
Talaba Ana
Rel. -„X
X
Aug.
2012
3
Ungureanu
Info. -„X
X
Aug.
Laura
2012
4
Blajan-Laza
Engl -„X
X
Aug.
Anamaria
.
2012
5
Ivanov Alinda Engl -„X
X
Aug.
.
2012
6
Popescu
Ed.
-„X
X
Aug.
Aurelia
Muz.
2012
7
Nastasie
Ist.
I
Ian-feb An sc
2012Adina
20102011
2013
2013
8
Bunea
Ed.
I
Oct.
Oct.
Febr.
Noi.
Ian-feb Noi.
Claudia
Plast 2008- 2008
2008
2010
2010
2009
2010
.
2011
Ian-feb An sc
2001
Oct.
Oct.
9
Mavrianopol
Info I
Oct.
20102009
Cf.
2010
2008
Ilinca
2008- 2008
2011
Planif.
2011
Exista un numar destul de mare de cadre didactice din liceul nostru preocupate de
evolutia in cariera prin studii universitare de master si de licenta sau prin programe
doctorale.
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Nr.
Crt.

Numele si prenumele

Disciplina

Master/ doctorat

Observatii

1.

CODREANU TUDORITA

Dir.
geografie

●Master
Management
educational
Anul I
Univ. Din Buc. Credis

2.

DADAL FINICA

Prof. Inv
primar

● Master
Management
educational
Anul II
Univ. Din Buc. Credis

Sustinerea
disertatiei in
iunie 2011

3.

BALAREANU MONICA

Prof. Inv
primar

● Master
Management
educational
Anul II
Univ. Din Buc. Credis

Sustinerea
disertatiei in
iunie 2011

4.

URSU MIHAELA

Prof.
Chim.

● Master
Tehnologia informatiei
Anul I
Univ. Din Buc. Credis

5.

STURZA CRISTIAN

Prof.

● Program doctoral
Filosofie
Univ. Din Buc.

6.

NEAGOE ADRIAN

Prof.
Mate.

● Program doctoral
Matematica
Univ. Din Buc.

7.

DUMITRASCU SIMONA

Dir. Adj.
Prof. chim
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Master
Anul II
Univ. Din Buc. Credis

Sustinerea
disertatiei in
iunie 2011

8.

STANCIULESCU RODICA

9.

OGICA CRISTINA

10.

CORNEA FLORICA

Secr. sef

Master
Anul II
Managementul
Mediului si dezvoltarii
durabila
Univ. Hyperion

Sustinerea
disertatiei in
iunie 2011

Secr.

Master
Anul II
Managementul
Mediului si dezvoltarii
durabila
Univ. Hyperion

Sustinerea
disertatiei in
iunie 2011

Prof. inv.
Prim.

Studdenta
Anul III
Fac de psihologie
Univ. Spiru Haret Buc.

Licenta in iunieiulie 2011

Tot in luna octombrie s-a intocmit baza de date, conform machetei I.S.M.B.,
cuprinzand cadrele didactice care au solicitat inscrierea la Programul IT&S integrat si
inovativ de formare/ perfectionare continua personalului didactic din Liceul Teoretic Jean
Monnet. In prima etapa si-au exprimat optiunea 15 invatatori, profesori pentru invatamantul
primar si profesori. Tabelul s-a completat cu inca trei cadre didactice in luna ianuarie.

Nr.
Crt.
1.

Numele si prenumele

CNP

Incadrare

Disciplina
Prof.inv.
primar
Institutor
II
Prof.inv.
primar
Prof.inv.
primar
Prof.inv.
primar
Invatator

Dadal Finica

2591117400664

titular

2.

Cornea Florica

2671011431545

titular

3.

2651219400026

titular

4.

Chindea DanielaMariana
Iorga Florentina

2720218463031

titular

5.

Babus Janica

259031500657

titular

6.

Dragoiu MariaVictoria
Pavel StefaniaEugenia
Rusu Cristinel

2590213400586

titular

7.
8.

2660726441513
1850202393618
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titular
suplinitor

Prof.inv.
primar
Prof.religi
e

Vechi
me
31

Grad
Did.
I

Obs.

24

I

retras

26

I

19

I

32

I

32

I

26

I

Deb.

-

retras
retras

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Marin Ana-Maria
Codres Ligia-Monica
Vasiliu Jolan
Dragnea Ruxandra
Anghel Oana-Elena
Spornic Ana
Teodor Marilena
Paculea Bianca

17.
18.

Lazarescu Ileana
Voinescu Gabriela

2770102450018
2691213411523
2691204084457
2590206400044
2840601160115
2630309400571
2610820400041
2760124410017

2720610410032
2781106121238

titular
suplinitor
suplinitor
titular
suplinitor
titular
titular
titular
titular
titular

Prof.geogr
Lb.rom.
Lb.rom.
D.S.U.
D.S.U
Matem.
Ed. Tehn.
Prof. Inv.
primar
Lb. engl.
Prof.
religie

11
13
Deb.
32
Deb.
22

I
Def.
I
I
I
I
I
Def.

Doamna Dadal Finica a participat la actiunea de lansare a ofertei de perfectionare a
C.C.D, in luna noiembrie.
Formarea curenta prin activitati metodico-stiintifice si psihopedagogice realizate la
nivelul I.S.M.B. si al organizatiei scolare este concretizata in programele de activitate ale
colectivelor de catedra/ comisiilor metodice, fiind centrata pe adaptarea continuturilor
invatarii si metodologiei in functie de situtiile didactice specific determinate de structura
psihica interna a elevilor. Multe cadre didactice au participat la actiuni metodico-stiintifice,
simpozioane, conferinte:

Nr.
crt
1.

Numele si prenumele
Ionescu Felicia

2.

Chindea Daniela

3.

Dadal Finica

Activitatea
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Cornea Florica

•

5.

Vidu Alexandra

•
•

Simpozionul international Dascali eficienti pentru
elevi europeni- lucrare publicata
Introducere in pedagogia Waldorf
Scoala incluziva
ADHD
Workshop Mobilitati individuale de formare
continua
Simpozionul international Dascali eficienti pentru
elevi europeni- lucrare publicata
Simpozionul municipal Creativitate si inovatie in
invatamantul romanesc- referat
Conferinta Nationala Instruire in Societatea
Cunoasterii- lucrare publicata
Simpozionul international Dascali eficienti pentru
elevi europeni- lucrare publicata
Simpozionul international Dascali eficienti pentru
elevi europeni- lucrare publicata
Workshop Mobilitatile individuale de formare
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retras
retras

•
•

6.

Dragnea Ruxandra

•
•
•

continua
Simpozionul Interjudetean De la natura la natura
copilului.
Workshop Managementul comportamentelor
problematice la copii
Simpozionul municipal de comunicari Stiintifice
SSU- proiect Analfabetul viitorului
Introducere in pedagogia Waldorf
Simpozionul National O investitie in educatie
inseamna un pas spre succes

Formare continua prin CCD sau alti furnizori:
- Doamnele profesoare Dadal Finica, Chindea Daniela si Spornic Ana- Cursul
INTELTEACH- Instruire in Societatea Cunoasterii- Curs Acreditat
- Doamna profesoara Spornic Ana- Profesorul creator de soft
- Un numar impresionant de profesori a participat la cursuri de
initiere/perfectionare/specializare in ocupatia de formator, metodist, mentor, evaluare
de competente profesionale, management educational, inspectia scolara: Dumitrascu
Simona, Codreanu Tudorita,Balareanu Monica, Cornea Florica,Dadal Finica,
Paculea Bianca, Vidu Alexandra, Ionescu Felicia, Butunoi Elena, Dragoiu Maria,
Iorga Florentina, Lazarescu Ileana, Blajan- Laza Anamaria, Ionescu Nicoleta, Vasiliu
Jolan, Spornic Ana, Neagoe Adrian, Maruntel Lenuta, Ion Marinela, Talaba Ana,
Matei Elena Raluca
Cu siguranta exista si alti colegi are au urmat cursuri de perfectionare in anul scolar 20102011, dar nu au anuntat, nici nu au adus copii dupa actele doveditoare.
Transmiterea reglementarilor in domeniu s-a realizat prin prezentarea in scoala a
Ofertei de perfectionare/ formare continua a C.C.D pentru invatamantul prescolar, primar,
gimnazial si liceal
S-au afisat Centrele de formare profesionala-filiale ale C.C.D. Bucuresti. De fiecare data, s-a
comunicat cu promptitudine orice informatie referitoare la cursurile de formare continua in
derulare.S-au intocmit si s-au trimis la termenul solicitat toate situatiile refeeritoare la
perfectionarea/formarea continua a personalului didactic si didactic auxiliar din scoala.
In vederea formarii cadrelor didactice in domeniul activului, s-au completat
chestionare care au fost apoi analizate si interpretate. Astfel, oferta a fost orientata spre
nevoile sistemului: competente de evaluare pentru examenul de bacalaureat si tezele cu
subiect unic, management educational, AEL, ECDL.
Pe tot parcursul anului acolar s-a urmarit cresterea calitatii resursei umaneperfectionarea metodica la nivel local sau prin programe impuse de M.E.C.T.S. si C.C.D.
La nivelul tuturor catedrelor s-au desfasurat activitati care au contribuit la formarea
continua a personalului didactic:
-participarea la programe de perfectionare individuala sau colectiva organizate de I.S 1,
I.S.M.B., C.C.D.;
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-procurarea si studierea publicatiilor de specialitate care cuprind cele mai noi informatii in
domeniu, psihopedagogice si metodice;
-indrumarea profesorilor stagiari;
-sustinerea practicii pedagogice de catre studentii Facultatii de Psihologie din cadrul
Universitatii “Spiru Haret” din Bucuresti-coordonator doamna institutor Cornea Florica;
-referate urmate de dezbateri pe tema evaluarii (tipuri de itemi, teste ), precum sip e tema
modernizarii predarii-invatarii, insistandu-se pe aspectul formative al acesteia;
-participare la cea de-a XI-a editie a Sesiunii de comunicari stiintifice din liceul nostru, dar
si la nivelul Municipiului Bucuresti;
-participarea doamnelor invatatoare cu lucrari la Simpozionul National “ Parinti si dascali
eficienti pentru copii europeni”, editia aIV-a;
-participare la “cercul pedagogic” organizat la Liceul Teoretic Nicolae Iorga cu lucrarea “
Dizartria-cauza esecului la limba romana”-doamna chindea Daniela, profesor pentru
invatamantul primar;
-participare la Simpozionul National “Curricular si Extracurricular-Interes Constant pentru
Fenomenul Sportiv” cu lucrarea “ Actualizari privind contributia lectiilor de educatie fizica
la dezvoltarea complexa ( fizica, psihica si morala) a elevilor”, doamna Ion Marinela,
proofesor de educatie fizica;;
-Participare cu lucrare la Simpozionul National “ Sanatate prin Alimentatie”, editia aII-a,
Petrosani, doamna Pascal Daniela Mara, professor de educatie fizica.
-intensificarea utilizarii calculatorului in lectii; teste de evaluare si lectii in sistemul
AEL,Smart Note Book, Power Point.

Formarea prin grade didactice:
In anul scolar 2010-2011 s-au efectuat inspectii curente si speciale pentru obtinerea
gradelor didactice I – Nastasie Adina
-Mavrianopol Ilinca
-Bunea Claudia
gradul II – Lita Bogdan
-Talaba Ana
-Ungureanu Laura
- Blajan Laza Ana Maria
-Popecu Aurelia
-Ivanov Alinda
- Georgescu Cristina
- Balan Simona
-Voinescu Gabriela
Definitivat - Buruiana Nelia
-Anghel Oana
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5. Parteneriate, programe educative extracuriculare si extrascolare
În Liceul teoretic „Jean Monnet”, colectivele de elevi s-au implicat, sub coordonarea
cadrelor didactice cu responsabilităţi în domeniu, într-o gamă largă de activităţi educative.
Pe parcursul anului şcolar 2010 – 2011, aceste manifestări au vizat elevi aflaţi pe toate
palierele educaţionale: învăţământ primar, gimnazial sau liceal şi au antrenat, adeseori,
parteneriat extern, persoane fizice sau juridice, organizaţii non-guvernamentale, ambasade,
instituţii de cultură şi agenţi comerciali.
Principalele componente educaţionale urmărite atât de activităţile extracurriculare, cât
şi de activităţile extraşcolare au fost: componenta civică, componenta culturală,
componenta sportivă şi componenta ştiinţifică. O participare remarcabila, extinsa au
asigurat catedrele de fizica si de matematica la manifestarile consacrate “Saptamanii
Stiintei” organizate de Institutul Francez: Simona Bratu, Mihaela Ursu, Mona Palada.
Din rândul acţiunilor cu un puternic caracter civic menţionăm utilele programe
desfăşurate pe parcursul întregului an şcolar trecut cu sprijinul D.G.P.M.B. – Serviciul de
prevenire:
 „Învăţăm de mici să fim prevăzători” – educaţie rutieră;
 Programul pentru prevenirea violenţei intrafamiliale;
 Prevenirea consumului de droguri;
 Programul pentru prevenirea traficului de fiinţe umane.
De asemenea, ziua mondială a copilului (1 iunie) a fost marcată printr-o dezbatere în sala de
festivităţi a instituţiei noastre de învăţământ. Tot la nivelul claselor I-IV s-au desfasurat
programele “Mic dejun cu cereale” si “Clasa Europatru”
Principalele evenimente culturale şi artistice care au îmbogăţit agenda educativă a
Liceului teoretic „Jean Monnet” au fost:
 Balul bobocilor, ;
 Festivalul de teatru al Liceului teoretic „Jean Monnet”, o manifestare de tradiţie şi
de o înaltă ţinută artistică care mobilizează în fiecare an tinerii actori, scenarişti sau regizori,
stimulând dialogul elevi – profesori, care din acest an a devenit faza municipala;
 Excursiile şcolare bilunare cu obiective culturale, muzeografice şi arheologice.
Manifestările sportive care au jalonat anul şcolar 2010 – 2011 au fost diverse, vizând
atât sporturile de echipă (fotbal, volei, baschet), cât şi sporturile individuale. Amintim Cupa
mărţişorului la fotbal şi concursul de dans organizat în luna mai în sala de festivităţi, concurs
de dans care s-a bucurat de o largă audienţă. Echipa de baschet a liceului a participat la
competiţia Snickers star game cu rezultate remarcabile.
Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice dedicată zilelor Liceului teoretic „Jean
Monnet” a reprezentat un bun prilej de schimb de experienţă cu elevi din întreaga ţară şi un
motiv de mobilizare intelectuală pentru elitele şcolii.
Parteneriate interne cu gradinitele Nr. 52, 121, 123, C. GE. PIC, cu C.N. “Petru
Rares”, Suceava, “Fratii Buzesti” din Craiova.
Parteneriaul constant şi binevenit cu Ambasada S.U.A. la Bucureşti s-a concretizat
într-o serie de activităţi educative dintre care o menţiune specială merită participarea unui
grup de elevi la „Flag Day” – ziua drapelului naţional american, realizările Liceului teoretic
„Jean Monnet” fiind remarcate de generoasele noastre gazde. Vom încerca să
permanentizăm acest benefic parteneriat şi în anul şcolar care urmează.
În cadrul efortului permanent de integrare europeană pe care ţara noastră şi-l asumă
inclusiv sub raport educaţional, se circumscrie şi participarea Liceului teoretic „Jean
Monnet” în cadrul Simpozionul Național „Dimensiunea europeană a educaţiei”, ediţia a
III-a, cu tema „Participarea şcolilor româneşti la proiectele educaţionale
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internaţionale”-EUROSCOLA. Tocmai de aceea intenţia instituţiei noastre de învăţământ
este de a continua şi în anul şcolar
2010 – 2011 această benefică racordare la realităţile educaţionale europene.
În concluzie, putem spune că principalele obiective educative planificate au fost atinse
pe parcursul anului şcolar care s-a încheiat, elevii îmbogăţindu-şi experienţa de viaţă şi
deschizându-şi noi orizonturi cognitive şi afective. Pe de altă parte, o şcoală cu tradiţia şi
ambiţia liceului nostru nu se poate mulţumi cu jumătăţi de măsură. Iată de ce ne propunem
să realizăm în noul an şcolar mai multe activităţi educative extraşcolare şi extracurriculare,
să diversificăm valenţele celor deja existente, să antrenăm un număr cât mai mare de elevi în
realizarea acestor activităţi

Proiecte/Parteneriate la nivel local(sector)/municipal/national/international
ORGANIZATORI

COORDONATORI

ACTIVITATI
PROPRIU-ZISE
Centrul
cultural Pictura icoane pe
UNESCO
sticla, expozitie si
Prof. inv primar vanzare
Daniela Chindea
Diriginti cls aX-a- a Campanie
de
XII-a
educatie
sanitara
privind
sanattatea
reproducerii

Centrul cultural pentru
UNESCO
Nicolae
Balcescu si L.T. Jean
Monnet
Societatea studentilor
in medicina si L.T.
Jean
Monnet.
Campania de informare
O ALTA VIATA
Scoala Al.I. Cuza- Prof. inv primar Pictura,
dansuri
Bacau si L.T. Jean Alexandra Vidu
populare,
dans
Monnet
modern, solisti, joc
sportiv
Directia de sanatate Prof. Daniela Taban
Sesiuni interactive,
publica,
Agentia
informare cu privire
Nationala
Antidrog,
la
masuri
de
L.T. Jean Monnet
prevenire
a
imbolnavirilor
Scola gen Tiberiu Prof.
Ruxandra Concurs
Morariu, Salva, jud Dragnea
international creatie
Bistrita-Nasaud, L.T
plastica
Jean Monnet
L.T. Jean Monnet
Prof.
Alexandra Festival de folclor
Vidu,
Prof.
inv interjudetean
primar
Daniela
Chindea
L.T. Jean Monnet, Prof.
Alexandra Sesiune
de
Asociatia invatatorilor Vidu,
Prof.
inv comunicari
teleormaneni
primar
Daniela stiintifice,
mese
Chindea, Prof. inv rotunde, vizita la
primar
Felicia scala speciala in
Rosiorii de Vede,
Ionescu
expozitie de pictura
L.T. Jean Monnet si Prof. Bogdan Stoica
Amenajarea
unui
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NUMAR
PARTICIPANTI
18

450

60

150

50

300

80

S.C. PRO TV SA

studio de radio,
difuzarea
unui
program de muzica
si publicitate pe
timpul pauzelor
Prof. Marinela Ion
Derularea
60
programului national
REVIGORAREAIII
Prof. inv primar Olarit,
excursii 200
Felicia Ionescu
tematice

Comitetul
National
Paralimpic, L.T.. Jean
Monnet
L.T. Jean Monnet si
Asociatia
Mesterul
Olar, Costesti, jud.
Arges
Salvati Copiii si L.T. Prof. Adina Nastasie
Jean Monnet
L.T. Jean Monnet, Prof. Daniela Taban
CRUCEA
ROSIE,
Filiala sector 1

Junior
Acheivement Prof.
Ruxandra
Romania, L.T. Jean Dragne
Monnet
Prof. inv primar
Daniela Chindea
Parlamentul European

Prof. Simona Tanase,
Prof. Simona Bratu,
Prof. Adina Nastasie
ISMB,
L.T.
Jean Prof. inv Felicia
Monnet SA CITIM Ionescu,
PENTRU MILENIUL
III
Primaria Municipiului Inv. Mioara Dragoiu
Bucuresti, ISMB. CEL
MAI
FRUMOSGANDPEN
TRU MAMA
Primaria Municipiului Prof. inv. Felicia
Bucuresti,
ISMB. Ionescu, Prof. Inv.
Expozitie
de Finica Dadal
MARTISOARE
Scoala Marcela Penes Prof. Inv. Daniela
nr 190, L.T. Jean Chindea
Monnet.
SCOALA
ARBORILOR
DGPMB-Serviciul de Prof. Bogdan Stoica,
Prevenire, ISMB
Prof.
Simona
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Campania globala
pentru
educatieLectia pentru toti
Norme umanitaresensibilizarea
si
educarea populatiei
tinere cu privire la
consecintele
conflictelor armate
asupra procesului de
dezvoltare
Parteneri pentru o zi/
Job Shadow Day,
educatie
antreprenoriala,
educatei financiara
Prezentare
eseu,
vizita Parlamentul
European, dezbatere
Activitati
in
parteneriat
cu
gradinita

250

Concurs SMS

25

Confectianare
expozitie
martisoare

si 30
de

100

5

18
30

100

Actiivtati
de 200
educatei ecoogica

Programul
pentru 29
prevenirea violentei

Dumitrascu
intrafamiliale
de Prof. Dr. Tudorita Programul
pentru
Codreanu
prevenirea traficului
de fiinte umane
Teatrul Ion Creanga, Prof. inv. Primar Vizionare spectacole
Teatrul de opereta Ion Florentina Iorga
Dacian,
Teatrul
Tandarica, Circul de
Stat, L.T. Jean Monnet
Ed. SIGMA, ISMB, Responsabilii de arie concurs
Cangurul
curriculara
(matamatician,
lingvist,
Lumea
Povestilor)
Universitatea
Catedra
de
lb. prezentare
Bucuresti, facultatea de engleza si germana
Limbi si Literaturi
Straine
Liceul ALIANCE Tel Prof. Mihaela Git
Concurs bloguri
Aviv,
L.T.
Jean
Monnet
Citizen-ISMB,
L.T. Prof. Anca Bucheru
Competente
massJean Monnet
media
ISMB,
L.T.
Jean Prof. Anca Bucheru
Activitate DSU
Monnet
-O
lectie
pentru U.E. (RomaniaFranta-Cehia)
L.T.
J
Monnet, Prof. Mona Palada
Actiuni de voluntariat
ACCOR- SOS Satele
copiilor
L.T. Jean Monnet, Sc Prof. Simona Bratu
Voluntariat, donatie
nr 85
de haine si alimente
Dragne Donatii in perioada
L.T. Jean Monnet, Sc Prof.
Prof. Pastelui
speciala 8 TINERII IN Ruxandra,
Raluca MAtei
ACTIUNE
DGPMB-Serviciul
Prevenire, ISMB
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27

300

600

100

10

30
30

25

30
90

Simpozioane la nivel local/ municipal/national/international

DENUMIRE

MOD
DE DATA
PARTICIPARE
(lucrare, organizator,
coordonator)
Simboluri
in Sesiune de comunicari 8.05.2010
universul cunoasterii (national)
pentru
elevi/organizator
L.T.
Jean Monnet si coord.
Prof. Mona Palada, prof.
Mihaela Git
Simpozionlucrare
Sem II
Evaluarea la lb si
literatura romana

LOCUL

Literatura si celelate
stiinte
Proiecte
internationale
Simpozion
interjudetean
DASCALI
EFICIENTI
PENTRU
ELEVI
EUROPENI
Simpozionul
National
Marcela
Penes

L.T. Jean Monnet

L.T. Nicolae Iorga

Coordonator elevi

semII

L.T. Nicolae Iorga

lucrare

Sem II

LUCRARE

Sem II

Sc
45
Maiorescu
Sc 175

lucrare

Sem II

ELEVI
DENUMIRE

MOD
DE DATA
PARTICIPARE
(lucrare,
organizator,
coordonator)
Sesiune
de lucrare
Mai 2010
comunicari stiintifice
– spatiul anglo-saxon
SERBAN TITEICA lucrare
28 martie
Sesiunea
de lucrare
Sem II
comunicari nationale
Simpozionul
lucrare
Sem II
international- Tudor
Vladimirescu
Originalitate
in lucrare
Mai 2010
creatia romaneasca
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Sc 190,
Penes

Titu

Marcela

LOCUL

C.T. Mihai Bravu

C.N. I.L.Caragiale
L. ec Madgearu
Liceul
Tudor
Vladimirescu
C.N. I L Caragiale

a) Concursuri(altele
decat
olimpiade
local(sector)/municipiu/national/int.
ORGANIZAT
DATA
TIP
NUME
CONCUR OR
S
mai
Prof. inv. Felicia 5
Concurs
de Local
(primar)
Ionescu,
prof. 2010
interpretare
Aurelia Popescu
vocalinstrumentala
Concurs
de Local
Prof.
Mona 6.05.
interpretare
(gimnaziu- Palada
2010
muzicala
liceu)

Concurs
dans

de Local
(primar,
gimnaziu,
liceu)

Concursul de
reviste scolare
(revista
liceului
ID
Monnet)
Finala
concursului
deDISCURS
PUPLIC
(ESU)
Concursul
deDISCURS
PUPLIC
(ESU)
Evaluare
in
educatie

Prof.
Ion

Marinela 7.05.
2010

scolare)
LOC

la

nivel

PREMII
OBTINUTE

15 premii I, 10
premii II, 12
premii III, 20
mentiuni
L.T. Jean 10 premii I, 3
Monnet
premii II, 3
premii III, 6
mentiuni,
1
premiu special
L.T. Jean 3 premii I, 2
Monnet
premii II, 2
premii III, 2
mentiuni,
1
premiu
de
excelenta
Locul I sector
Locul
I
municipiu
L.T.
JeanMonn
et

national

Elev
Ioana MaiToader, cls XI Iunie
E,
Alexandra 2010
Nita, cls XII B

municipiu

Prof.
Ileana Februari
Lazarescu
e 2010

L.T. Jean Loc I municipiu
Monnet

national

Prof.
Ileana Februari
Lazarescu
e 2010

C.N.
Elena
Cuza

national

Prof.
inv.
Daniela Cindea,
Prof. inv. Finica
Dadal,
Prof.
Adina Puhace,
Prof.
Mona
Palada,
Prof.
Mihaela
Git,
Prof.
Ileana
Lazarescu, Prof.
Ileana
Teodorescu
Prof.
Ilean
Lazarescu

Sesiune
de municipiu
comunicari
stiintificespatiul anglo-
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4 premii II, 1
premiu III

Oct, feb, L.T. Jean www.evaluare in
educatie.ro
mai 2010 Monnet

Mai
2010

C.T.
Mihai
Bravu

3 premii I

saxon
Concurs
de
eseuri in limba
engleza/
Ambasada
SUA
SMART,
concurs
de
cunostinte
generale
de
matematica,
romana,
lb
engleza
EURO
JUNIOR,
concurs
de
cunostinte
generale
Concurs
de
eseuri CITY
COLLEGEUniversity of
Sheffield
Concurs
de
eseuriShakespeare
School
TOLERANTA
SI
DEMOCRATI
E, concurs de
educatie civica
Concurs
de
desene dedicat
zilei copilului,
organizat de
Muzeul
Satului
Dimitrie Gusti
Concurs
de
eseuri
si
fotografii pe
teme
de
matematica
Azi elevul e
profesor
de
mate
Creeaza
o
papusa, ajuta

municipiu

Prof.
Ileana Iunie
Lazarescu,prof.
2010
Alinda Ivanov

Centrul
cultural
american

national

Inst.
Cornea

L.T. Jean www.smart.ro
Monnet

national

Prof.
inv Semestri
Alexandra Vidu al

Florica semesrti
a

internationa Prof.
Ileana Mai
l
Lazarescu
2010

de

lb Iunie
2010

1 premiu III

L.T. Jean www.eurojunior.
Monnet
ro

CITY
COLLEG
EUniversity
of
Sheffield
internet

Premiul I, bursa
full

national

Catedra
engleza

national

Prof. Ruxandra Sem II
Dragne

municipal

Prof. Alexandra 1 iunie Muzeul
Satului
Vidu,
Prof. 2010
Claudia Bunea

2 premii I, 1
premiu II, 2
premii III

national

Prof.
Git

Mihaela 2010

SSMR

www.ssmr.ro

national

Prof.
Git

Mihaela 2010

L.T. Jean Monnet

Internation
al/

Prof.
Bunea

Claudia Mai
2010

UNESCO
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Premii
participare

de

L.T. Jean Premiul III
Monnet

un copil

UNICEF,
MECT

Concursul
national
Carrefour
Concurs de ed. municipal
Fizica
COMPETITIE
SPORTIVACUPA 1
ARHIMEDE
national
LUMINA
MATH
Concursul de
matematica
Jose Marti
MSF junior,
MSF
Evaluare
in
informatica

municipal
municipal

Prof. inv. primar
Daniela Chindea
Prof. inv primar
Felicia Ionescu
Prof.
Claudia
Bunea
Prof. Marinela
Ion

Prof.
Git
Prof.
Git
Prof.
Git

Paste,
Craciun
23
C.T.
martieMedia
24 mai
2010

Mihaela anual

www.carrefour.r
o
Premiul I

Mihaela Semi, II

L.T. Al. www.arhimede.r
Vlahuta
o
ICHB
www.ichb.ro

Mihaela Sem II

Sc. Nr 56

internationa Prof.
Mihaela Sem I, II
l
Git
national
Prof.
Matei Sem I, II
Raluca

I, II, III

L.T. Jean I, II, III
Monnet
L.T. Jean 10 x premii I, II,
Monnet
III

b) Alte tipuri de activitati de interes extins, detalii (calendar ISMB, MECT)
•
•

•
•
•
•
•

TOAMNA BALADELOR- proiect organizat de MECT, ISMB. Activitate culturalartistica. 6 elevi participanti. Responsabil prof. Aurelia Popescu
FESTIVALUL DE TEATRU al L.T. Jean Monnet, concurs municipal de creatie si
interpretare teatrala. Gimnaziu-liceu. 160 elevi participanti, catedra de limba romana,
Prof. responsabil Emilia Tanase, Simona Tanase, Nicoleta Ionescu.
SPRING DAY. MECT, ISMB. Prof. coord Finica Dadal, Prof. Simona Tanase
Concurs Mihai Eminescu, Prof. Corbu Olivia
Primavara Poetilor- Uniunea Scriitorilor, catedra de lb romana L.T. Jean Monnet
Concursul National de creatie literara MARCELA PENES, (MECT, prof. Finica
Dadal, Prof. Andreea Prislopan)
Concursul EUCLID, (prof. Janica Babus)
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c) Cercuri derulate.
DENUMIRE

ORGANIZATOR LOC

NUMAR
FRECVENTA
PARTICIPANTI
de 20
Saptamanal
a

Cercul
de Prof. Mona Palada
matematica

Sala
fetivitati
aL.T.
JeanMonnet
Baschet
Prof. Marinela Ion Sala de sport a
antrenamente
liceului
Dansuri
si Prof. Marinele Ion Sala de sport a
majorete
liceului
Writing Club
Prof.
Ileana Sala
de
Lazarescu
festivitati
ECDL
Catedra
de Laboratorul
informatica
de informatica

25

Saptamanal

20

Saptamanal

15

Bilunar

70

saptamanal

5. Resursele materiale
In anul scolar trecut conducerea liceului a asigurat venituri extrabugetare cu ajutorul
carora, alaturi de fondurile puse la dispozitie de comitetul de parinti, a fost imbunatatita baza
materiala a liceului prin:realizarea sistemului de supraveghere prin camere de luat vederi
( curte, holuri, intrari), innoirea fondului de carte scolara, achizitionarea unor programe
informatizate pentru biblioteca, serviciul secretariat, contabilitate, prin achizitionarea de
material didactic pentru laboratorul de fizica, chimie, biologie (planse, soft), harti pentru
istorie si geografie, planse pentru clasele I-IV, aparatura audio-video. S-au initiat si realizat
lucrari de igienizare si modernizare a tuturor spatiilor scolare ,a coridoarelor, casei scarilor,
grupurilor sanitare: noi usi sistem termopan, gresie, parchet, inlocuirea obiectelor sanitare,
renovarea laboratorului de biologie, a salii de festrivitati(inlocuit sistemul de iluminare, de
sonorizare, extinderea scenei), renovarea corpului B si aranjarea salilor cu destinatia after
school.
Am reusit sa realizam o sala de lectura pentru elevi si profesori si un punct de
documentare si informare pentru elevii din clasa de bilingv.
Am dotat clasele I-IV cu dulapuri pentru uz individual usurand astfel povara zilnica a
ghiozdanelor elevilor din invatamantul primar.
Am confectionat cuiere pentru vestiarele salii de sport si rastel pentru harti.
Aducem si pe aceasta cale multumiri parintilor, comitetelor organizate pe clase pentru
sprijinul permanent si eficient acordat in domeniul resurselor materiale.
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8. Relatiile cu comunitatea locala, cu parintii; imaginea liceului
Colaborarea cu comitetul reprezentativ al parintilor s-a desfasurat la parametri optimi:
presedintele comitetului, doamna Adriana Smeureanu si casier, doamna Ghita Valentina ,
ceilalti reprezentanti ai parintilor au raspuns prompt tuturor solicitarilor venite din partea
sefilor de catedre, din partea directiunii, aducandu-si direct contributia la rezolvarea unor
probleme de ordin educativ si financiar.
In tot cursul anului scolar trecut a functionat foarte bine relatia cu comunitatea locala:
Primaria Sectorului 1 ne-a sprijinit in completarea serviciului de paza, ne-a dat concursul in
functionarea C.A. prin repartizarea reprezentantilor sai.
DAIP a avizat demersurile conducerii liceului nostru pentru realizarea lucrarilor finantate
bugetar.
Politia, jandarmeria, biserica, organizatiile pentru ocrotirea tinerilor, sunt institutii care
au sprijinit liceul nostru in mentinerea unui climat normal, propice activitatii scolare.
Imaginea liceului a fost consolidata si prin aparitiile televizate prin emisiuni speciale despre
viata si activitatea elevilor nostri realizate de MTV si TV Romania de Maine,etc.
Prezentul raport va fi prezentat in sedinta Consiliului Profesoral din 05.10.2011 si in
sedinta Consiliului Reprezentativ al Parintilor din 18.10.2011 .

Director,
Prof. Dr. Tudorița Codreanu
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