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Raport privind activitatea desfasurata in semestrul I
An scolar 2011 – 2012

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 prin afisare clasica si pe site-ul liceului. Consiliul de
Administratie a validat 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 semestrul I, anul scolar 2011 – 2012 cu un
numar de 44 de clase, in 2 schimburi, cu o populatie scolara totala de 1278 elevi inscrisi,
repartizati astfel

ELEVI INSCRISI SEMESTRUL I
2011-2012 FATA DE SEMESTRUL I
Gradinita
3Gr = 84 prescolari
Cls. I-IV
14clase= 317 elevi
Cls. V-VIII
11clase= 331 elevi
Cls. IX-XII
19 clase= 540 elevi
TOTAL
44 clase = 1188 elevi+84 prescolari

3gr.
14
13
19
46

2010-2011
TENDINTA
71 prescolari
333 elevi
346 elevi
528 elevi
1278 ELEVI

Fata de semestrul I al anului scolar 2010 – 2011 cu 1278 elevi, repartizati in 46 de clase
si 3 grupe la gradinita, anul acesta sunt 44 de clase si 3 grupe gradinita, iar numarul total al
elevilor 1188 este in scadere.
Elevi ramasi la sfarsitul semestrului I: fluctuatia se datoreaza transferarii unui numar
mare de elevi :
•
84 prescolari la gradinita
• 321 elevi la clasele I-IV
• 330 elevi la clasele V-VIII
• 536 elevi la clasele IX-XII
total 1187 elevi+ 84 prescolari= 1272
Promovabilitate
Rezultatele statistice la sfarsitul semestrului I al anului scolar 2011 – 2012 inregistreaza
situatia la invatatura astfel:

Cls. I-IV
Cls. V-VIII
Cls. IX-X
Cls. XI-XII

SEMESTRUL I 2011-2012 FATA DE... SEMESTRUL I 2010-2011
321elevi = 100%
333 elevi =100%
304elevi= 92%
319 elevi=92%
218 elevi=80%
166 elevi=65%
229elevi=89%
199 elevi=73%

Rezulta o usoara crestere a promovabilitatii, la claseleIX-XII, fata de aceeasi perioada a
anului trecut.
Corigenti:
SEMESTRUL I
Cls. V-VIII
Cls. IX-X
Cls. XI-XII

2011-2012
19 elevi
33 elevi
9 elevi

FATA DE... SEMESTRUL I 2010-2011
21 elevi
34 elevi
36 elevi

Elevi cu situatia scolara neincheiata:

Cls. I-IV
Cls. V-VIII
Cls. IX-X
Cls. XI-XII

SEMESTRUL I 2011-2012 FATA DE... SEMESTRUL I 2010-2011
- elevi
7elevi
6 elevi
23elevi
56 elevi
24elevi
37 elevi

2.

Starea disciplinara:
NOTE LA PURTARE

9,99- 7
CONFORM ROFUI P(118 a- g)
CLASELE I-IV -nu avem
CLASELE V-VIII
-9 elevi
Din care cls. a- VIII-a -3elevi
CLASELE IX –X
- 12elevi
Din care cls.a IX-a - 10elevi
CLASELE XI-XII – 19elevi
Din care cls. a XI-a – 4elevi
TOTAL
CLASELE IX – XII –31elevi

SUB 7

1elev(VIC)
5elevi
5elevi
3elevi
3elevi

In semestrul anterior in liceul nostru au avut loc conflicte minore intre elevi: injurii,
insulte, altercatii verbale, imbranceli, amenintari. S-au inregistrat, mai rar, violente fizice.
Conflictele s-au stins prin interventia profesorilor diriginti, a conducerii, prin dialog cu elevii
si cu parintii acestora. 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.
Dirigintii, in cea mai mare parte, au aplicat masurile si sanctiunile regulamentare elevilor care
au savarsit diverse acte de indisciplina, de exemplu impunand recuperarea bunurilor distruse .

3. Managementul scolar
In perioada pregatirii deschiderii anului de invatamant 2011-2012, conducerea liceului a
proiectat toate documentele manageriale: constituirea comisiilor de lucru a catedrelor pe
specialitati, alegerea noului CA, numirea dirigintilor, a invatatorilor, acordarea calificativelor
anuale, intocmirea fiselor de post, a contractelor individuale de munca, planul managerial al
scolii, tematicile CA si CP, programul activitatilor educative.
In semestrul I al anului scolar 2011 – 2012 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: educatoarele, invatatorii, profesorii au manifestat, in mare
masura, implicare, initiativa si compententa 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.
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 sumativa.
In acord cu indicii de perfomanta la elevi s-au utilizat metode moderne, active si
participative de predare si evaluare. S-a pus accentul pe dezvoltarea abilitatilor
sociale si de comportament adecvat in societate.

Concluzia:
Este necesara pefectionarea continua pe problemele evaluarii in invatamant, sarcina
obligatorie a sefilor de catedre, dezbateri metodice si analize lunare pe tema evaluarii.
Proiectarea planului de scolarizare pentru anul scolar 2012-2013 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 specfice ale liceului nostru, cadre didactice de
specialitate calificate, personal didactic auxiliar, optiunile exprimate de elevi si parinti, cat si
dotarile liceului.
Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea conform graficelor tematice.
Membrii Consiliului de Administratie si-au indeplinit responsabilitatile repartizate pe toata
durata semestrului si in vacanta.
Inspectia tematica ; de specialitate
In sem. I al anului scolar 2011-2012 au fost efectuate 4 inspectii tematice de catre d-l
inspector scolar al I.S.M.B Manea Mihai. Au fost controlate toate domeniile activitatii
scolare conform tematicilor stabilite, au fost intocmite procese-verbale, fiind de remarcat
faptul ca nu s-au facut observatii si nici recomandari.Au mai avut loc 3 inspectii de obtinerea
gradului didactic II si 1 inspectie de definitivat.

Bursele scolare
In anul scolar 2011-2012 a fost constituita comisia pentru acordarea burselor scolare si
comisii pentru aplicarea programelor guvernamentale “Bani de liceu”. Comisiile mentionate
au fost sprijinite mai ales in evaluarea corecta a plafoanelor de venituri de doamna secretarsef, Rodica Stanciulescu. Bursele au fost acordate cu respectarea stricta a metodologiilor si cu
grila aprobata de ISMB.

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.
Catedra educatoarelor

Raport asupra activitatii desfasurata in semestrul I
an scolar 2011-2012
Am demarat anul scolar 2011-2012 cu trei grupe, respectiv mica, mijlocie si mare. Un
aspect ce trebuie subliniat se refera la numarul mare de copii inscrisi la gradinita noastra
pentru acest an, aproximativ 90 de prescolari.
In perioada premergatoare activitaii cu copiii la clasa ne-am straduit sa concretizam o
serie de masuri menite sa asigure un inceput de an scolar bun, masuri care sa acopere cu
succes compartimentele activitatii educative.
S-au amenajat salile de clasa, holurile gradinitei si cabinetul metodic. S-a intocmit un
necesar al materialelor didactice pe care urma sa le achizitionam sau confectionam. Cu
sprijinul comitetului de parinti am obtinul la finele anului scolar trecut donatii si sponsorizari
care ne-au permis imbunatatirea spatiilor de joaca din curtea gradinitei, fapt ce a condus la
sporirea imaginii unitatii noastre alaturi de oferta educationala, la atragerea unui numar
insemnat de copii.
Cadrele didactice au parcurs si analizat cu responsabilitate ofertele de auxiliare, si de
comun acord am selectat materiale si caiete de lucru individuale pentru copii care sa
corespunda criteriilor si cerintelor transmise la consfatuirile educatoarelor odata cu inceperea
noului an scolar.
Am procurat la timp toate toate tipizatele recomandate pentru fiecare cadru didactic
(caietele de planificare a activitatii instructiv-educative la clasa, cataloagele grupei, caietele de
observatii psihopedagogica pentru fiecare copil, etc.). Totodata educatoarele din gradinita
noastra si-au achizitionat reviste de specialitate, culegeri, ghiduri si alte lucrari care sa ajute la
elaborarea eficienta a proiectarii didactice, intocmirea planificarii saptamanale, dinamizarea
activitatii metodice si nu in ultimul rand cresterea actului educational cu copiii.
Grupa mare si-a stabilit inca de la inceput obiectivele prioritare si temele majore pe
care le va aborda in proiectarea didactica comunicandu-se permanent factorilor responsabili in
procurarea materialelor necesare derularii fiecarui proiect tematic.
Evaluarile initiale s-au desfasurat in intervalul de timp stabilit de ISMB, si
respectandu-se recomandarile privind continuturile, materialele, pastrarea, interpretarea si
comunicarea rezultatelor observate.
Sedinta cu parintii a clarificat si transmis o problematica urgenta referitoare la
respectarea regulamentului gradinitei, activitatile optionale si conditiile de desfasurare. Pentru

fiecare categorie de copii, continuturile si obiectivele urmarite prin desfasurarea programului
instructiv educativ la clasa, activitatea extracurriculara a gradinitei, si nu in ultimul rand
stabilirea comitetelor de parinti pe grupe si pe gradinita pentru acest an scolar.
Fiecare moment petrecut in clasa cu copiii am incercat sa-l eficientizam, sa valorizam
copilul, interesele si doleantele lui, sa-i oferim posibilitatea sa descopere singur lumea
inconjuratoare, prin abordarea metodelor interactive, eliminand rutina si predarea excesiva a
informatiilor.
Am urmarit formarea celor mai utile comportamente in randul copiilor care sa-i
asigure socializarea in colectivitatea gradinitei si respectiv pregatirea pentru activitatea
scolara si pentru viata.
Toate materialele primite au reprezentat un punct de plecare in elaborarea corecta si
ritmica a documentelor scolare, in stabilirea si realizarea unor obiective prioritare prevazute.
Intreaga activitate a avut drept obiectiv mentinerea copiilor in gradinita realizarea unui
program care sa-i satisfaca interesele, crearea unui spatiu educational care sa-i ofere liniste,
siguranta, securitate.
S-a accentuat aspectul privind educarea atitudini pozitive fata de carte de textul literar,
de sensibilizare a copilului pentru estetica lingvistica si pentru reliefarea mesajelor transmise
prin literatura. Se are permanent in vedere asigurarea conditiilor optime pentru exprimarea
libera si coerenta a copilului, pentru imbunatatirea vocabularului activ, cultivarea
sentimentelor pozitive pentru modelele transmise de clasicii literaturii romane si universale.
Prin toate domeniile experientiale si mijloacele de realizare incercam sa asiguram un
proces educativ de calitate, bine ancorat la realitatile existente actualmente in societatea
noastra. Jocul ramane insa forma fundamentala de exprimare a copilului de relationare si
comunicare cu ceilalti parteneri. Incercam permanent sa aducem copiilor jocuri noi, sub toate
formele, cu materiale si jucarii performante care sa-i stimuleze sa le creeze spatii de
manifestare original si creativa.
Activitatea extracurriculara este reprezentata printr-o paleta variata : vizionari de
spectacole de teatru pentru copii, circ, opereta, plimbari, vizite si excursii.
In cadrul programului educational « Daruind vei dobandi », copii si parintii, sub
directa coordonare a doamnelor educatoare au colectat haine, jucarii, alimente si rechizite pe
care le-au daruit personal copiilor din Valea Plopului, respectiv Asociatiei PROVITA initiata
de preotul Nicolae Tanase. Cu ocazia aceasta copiii au vizitat muzeul Vaii Teleajanului din
Valenii de Munte si Manastirile Ghighiu si Zamfira. In luna noiembrie copiii gradinitei au
participat la atelierele de creatie Piscu unde sub directa indrumare a specialistilor au fost
initiati in arta olaritului si decorarii obiectelor de lut.
La sfarsitul lunii noiembrie au avut loc « Serbarile toamnei », manifestatie artistica
deosebita, cu o incarcatura emotionala puternica la care au participat grupa mica si mare
impreuna cu parintii. Actiunea s-a desfasurat in sala de festivitati a liceului J. Monnet si a
reprezentat un prilej important in evaluarea copilului din punct de vedere lingvistic, artistic si
cognitiv.
Nu trebuie omisa nici ziua de 22 octombrie cand, la noi in gradinita a avut loc actiunea
« Ziua prietenului meu necuvantator », a doua editie. Copiii grupei mari si-au adus in sala de
grupa cateii, pisicile, papagalii, broastele testoase si le-au prezentat colegilor de grupa. Au
fost prezenti parintii si bunicii copiilor care i-au sustinut in « pledoaria » pentru prietenul
invitat. Ziua desemnata animalului-prieten a fost deosebit de sensibila incarcata emotional si
afectiv, si totodata prilej de transmitere a modului in care toti trebuie sa avem grija de
necuvantatoare, de acesti prieteni fara grai.
Sfarsitul semestrului I a fost marcat de serbarile iernii, mai precis apropiata sosire a
Sarbatorii Craciunului. Toate cele trei grupe s-au pregatit cu seriozitate si au prezentat in sala
de festivitati a Gradinitei sau a Liceului J. Monnet serbari frumoase, bine structurate care sa

evidentieze copilul in totalitatea aptitudinilor lui artistice si in dimensiunile crestine ale
momentului evidentiat.
La Festivalul « Obiceiuri si traditii », initiat si organizat de catedra inv. primar din
liceul J. Monnet, a fost invitata si grupa mare a Gradinitei. Pentru acest eveniment copiii au
pregatit mai multe colinde reprezentative, si au dovedit daruire, talent si responsabilitate.
Consideram ca pe parcursul semestrului I al anului scolar 2011-2012 activitatea
gradinitei s-a derulat conform obiectivelor stabilite evidentiindu-se prioritar comunicarea cu
parintii, cu comunitatea locala si desigur cu conducerea liceului J. Monnet.
Pentru semestrul al II-lea ne propunem realizarea urmatoarelor deziderate :
-parcurgerea ritmica si corecta a programei scolare;
-completarea cu responsabilitate si la timp a documentelor scolare;
-informarea la timp a parintilor cu privire la noutatile aparute in ceea ce priveste
conditiile de inscriere in clasa pregatitoare si clasa I ;
-identificarea unor aspecte noi, atractive utile pentru atragerea copiilor si imbunatatirea
ofertelor educative ;
-diversificarea activitatilor extracurriculare ;
-informarea permanenta a personalului didactic in domeniul psihopedagogic ;
-stabilirea unor masuri concrete pentru incheierea in bune conditii a anului scolar.

Catedra invatatorilor

RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI INVATATORILOR DIN
LICEUL TEORETIC JEAN MONNET

In semestrul I al anului scolar 2011-2012, catedra invatatorilor a desfasurat urmatoarele
activitati metodice:
• Elevii claselor I-IV au participat la Concursurile nationale ,,Evaluarea in educati”etapa I (8.10.2011) , responsabili prof.pt.inv.primar Dâdăl Finica (lb. Romana) si prof.
pt. Inv. Primar Chindea Daniela (matematica)
• Elevii claselor I-IV au participat la ,,Concursul national Piticot,”-responsabil
prof.pt.inv.primar Miu Eugenia
• Pe 9 decembrie 2011 s-a desfasurat a II-a editie a Proiectului ,,Magia sarbatorilorizvor de bucurie, salba de datini”
1. Sectiunea ,,Eurofest”
2. Sectiunea ,,Gastronomia pe harta Europei”
Au participat doamnele invatatoare Vidu Alexandra, Dâdăl Finica, Butunoi Elena, Iorga
Florentina, Pavel Stefania, Bălăreanu Monica, Ionescu Felicia, Paculea Bianca, Cornea
Florica, Chindea Daniela, coordonand participarea elevilor din clasele pe care le conduc.
Au participat prescolarii din gradinitele: 52, Jean Monnet,Klara Kinder Garden, English
Kinder.

•

•
•

•

•
•

Elevilor claselor I-IV au vizionat spectacolul de teatru pentru copii ,, Castelul
sunetelor” sustinut in cadrul Festivalului international de teatru desfasurat la Bucuresti
(Teatrul Ion Creanga);
In cadrul Programului educational ,,Scoli si muzee” doamnele prof. pt. Inv. Primar au
efectuat impreuna cu elevii claselor IC,IIIA,IVD vizite la TVR;
Elevii claselor I-IV au desfasurat excursii tematice in cadrul proiectului ,,Pe urmele
traditiei – Micii mesteri mari” doamnele Dragoiu Maria, Paculea Bianca, Vidu
Alexandra, Prislopan Andreea)
Elevii ciclului primar au participat cu desene realizate de ei in cadrul Proiectului
educational desfasurat de Carrefour Bucuresti cu ocazia sarbatorilor de iarna. Au
coordonat activitatea elevilor doamnele Babus Janica, Iorga Florentina, Dragoiu
Maria, Chindea Daniela, Cornea Florica).
Elevii claselor II-IV au participat la Concursul de matematica ,,Arhimede” precum si
,,Euclid” (doamna Babus Janica)
In cadrul Parteneriatului educational cu Scoala din Radu Voda, Calarasi sub sloganul
,,Sunt copil, dar ma implic” doamnele Vidu Alexandra si Ionescu Felicia au desfasurat
o actiune de strangere si donare de bunuri pentru elevii din zone defavorizate.

Catedra de limba si literatura romana
In primul semestru I al anului scolar 2011-2012, 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, Raducanu Diana, Branescu Cristiana, 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. Elaborarea subiectelor si baremelor pentru testele predictive, analiza rezultatelor,
realizarea planului de masuri remediale pentru fiecare clasa
6. Organizarea Olimpiadei de limba si literatura romana, “Ionel Teodoreanu” clasa a
V-a – a VI-a , faza pe scoala, decembrie 2011
7. Organizarea Olimpiadei de limba si literatura romana “George Calinescu” cls a
VII-a- a XII-a faza pe scoala, decembrie 2011
8. Organizarea Concursului National de Evaluare - etapa I oct. 2011, la care au
participat toti membrii catedrei. S-au obtinut urmatoarele rezultate:

diploma

merit clasament judetean: Poenaru Alissa, Luta Ana ( cls. a V-a), Radulescu
Andra Beatrice, Caltea Armand, Stan Rares, Pitis Andra (cls. a VI-a), Anton
Bianca (cls. a VII-a ), Necula Dan , Mititelu Alexandru (cls a IX-a ), Omer
Anamaria, Panzaru Anastasia ( cls. a XII-a), clasament national medalie bronz:
Timofti Smaranda (cls. a V-a), medalie argint: Vasilescu Vlad, Porfir Antonia
(cls. a VI-a), medalie aur: Petrascu Andreea (cls. a VII-a ), Matei Alexandra (cls.
a VIII-a )
8. Organizarea Concursului + /- poezie – clasele a V-a - a VI-a faza pe scoala, dec.
2011 – prof. Diana Raducanu ,Simona Tanase, Nicoleta Ionescu, Olivia Corbu. S-au
calificat la etapa pe sector 9 elevi din clasele a V-a: Poenaru Alissa, Marin Eduard,
Bogdan Melisa, Deak Ana-Maria, Sora Alesia, Constantin Vlad, Meghea Chira,
Burlacu Andrei, Racolta Tender Cristina si

14 elevi din clasele a VI-a: Grasu

Alexandru, Novolan Mihai, Vlad Isabel, Radulescu Andra, Petrea Iris, Aron
David;Miess Ann, Pitis Andra, Bura Maya, Dumitrascu Luca, Anghel Ana-Maria,
Porfir Antonia, Tudor Antonia, Ivanovici Alexandra.
9. Intensificarea pregatirii elevilor de la clasele a VIII-a care vor sustine evaluarea
nationala, prin ore de meditatie si consultatii
10. 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.
11. Efectuarea de ore de pregatire cu elevii calificati la etapele urmatoare, sector,
municipiu ale olimpiadelor de limba si literatura romana ( membrii catedrei)
12. 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. 201I, a
clasei a XI-a A - prof Simona Tanase,sept. 2011, Capitala creste verde, plantare
de puieti in padurea Mogasoaia- prof. Emilia Tanase si cls. a VIII-a B , oct. 2011,
vizita la Muzeuli orasului Bucuresti-prof. Emilia Tanase si cls. aXII-a D, oct.
2011, participarea la proiectul Calatorie si cunoastere- Viena, dec. 2011-Emilia
Tanase si Nicoleta Ionescu, Participarea la proiectul Coltul de frumusete urbana,
nov. 2011, participarea la emisiunea Atelierul de muzica, Radio Romania
Cultural, dec. 2011- prof. Emilia Tanase si cls. a VIII-a B

13. Pregatirea documentelor Festivalului de Teatru “Jean Monnet” la nivel municipal
in vederea aprobarii de serviciul Proiecte si programe al ISMB, oct. 2011, prof.
Emilia Tanase
14. Identificarea de sponsori si incheiarea de parteneriate cu grupul Irishway si cu
societatea Eurogama Invest SRL, cu Editura Corint, cu Radio Romania Cultural
in vederea desfasurarii Festivalului de Teatru “Jean Monnet” la nivel municipal,
oct. 2011, prof. Emilia Tanase si d-na documentarist Ionica Mihalache
15. Desfasurarea unor activitati de mentorat, doamnele profesor Nicoleta Ionescu si
Diana Raducanu indrumand practica pedagogica a unui grup de studenti de la
Facultatea de Litere.
16. Desfasurarea activitatii cercului de lectura,

de scriere creativa si jurnalism

cultural- prof. Jolan Vasiliu

Activitatea bibliotecii
Ca in fiecare an am reusit sa atrag elevii in numar destul de mare spre carte, spre
dragostea de lectura si pentru aceasta am deschis fise de cititori care au fost inregistrate intrun registru de evidenta si cu calm si intelegere le recomand lecturile specifice varstei lor ;
Legatura dintre biblioteca si catedra de limba si literatura romana este permanenta si benefica
pentru elevi, acestia imprumutand cartile de care au nevoie
Am venit in sprijinul catedrei de limba si literatura romana, dar si organizatorilor
,,Festivalului de teatru pentru elevi ‘’ in gasirea de noi sponsori pentru castigatorii
festivalului, in intocmirea de lucrari la calculator si multiplicarea acestora.
Am venit in permanenta in sprijinul tuturor profesorilor si invatatorilor multiplicand la
xerox tezele si lucrarile de control, ajutand astfel 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 cand am fost solicitata la intocmirea anumitor lucrari;
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 actiuni, la nivel de sector pe teme de biblioteconomie
Am participat la Targul de carte ,,Gaudeamus’’ de unde am adunat numeroase oferte de
carte pentru a imbogati fondul de carte de biblioteca ;
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;
In biblioteca scolii si in sala de lectura , elevii dar si profesorii vin cu placere,aici
gasind un climat cald si prietenos ,oaza de liniste si relaxare.

CATEDRA DE LIMBA ENGLEZA SI GERMANA

In anul scolar 2011/2012 in cadrul catedrei de limba engleza si germana s-au desfasurat
urmatoarele activitati:
Unitatea de
invatamant

Olimpiade/Programe si
proiecte/ Activitati
extrascolare

Locul desfasurarii

Perioada

Responsabil/participanti

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

Elaborarea si analizarea
testelor initiale la lb
engleza si germana
Vizita la Consiliul Britanic
In vederea inscrierii la
BritTeen
Ziua Limbilor Europene

L.T. Jean Monnet

Sept 2011

Membrii catedrei

British Council

Septembri
e 2011

Catedra
Prof Ileana Teorodescu

L.T. Jean Monnet

26.sept
2011

catedra

Oct 2011

Prof. Alinda Ivanov
Prof. Ana Blajan

Nov 2011

catedra

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

Perfectionare/
Sustinerea inspectiilor
curente 2
Inscriere proiectul
POSDRU/87/1.3/S/62665
'Formarea continuǎ a
cadrelor didactice pentru
utilizarea resurselor
informatice moderne în
predarea eficientǎ a limbii
engleze şi evaluarea la
nivel european a
competenţelor lingvistice'
Free Teacher Webinar:
Cambridge English:
Advanced (CAE)

L.T.Jean Monnet

L.T. Jean Monnet

30 Nov
2011
Membrii catedrei

Olimpiada de limba
engleza pentru elevii de
liceu-etapa pe scoala (vezi
anexa)
Vizita targ de carte
GAUDEAMUS

Liceul teoretic Jean
Monnet

10 dec
2011

Catedra de limba engleza

Romexpo

nov 2011

Cangurul lingvist englezagermana (www.sigma.ro)

Liceul teoretic Jean
Monnet

dec 2011

Catedra de limba engleza si
germana, elevi de gimnaziu si
liceu
Prof. Ileana Teodorescu
Prof. Anne Mary Zavoiu

Monnet

Prof. Ana Blajan
Prof Victoria Ionescu
profCorina Niculescu
Cls XII A
Prof Ileana Lazarescu

L.T Jean
Monnet

Proiect FLYING LOG de L.T. Jean Monnet
incurajarea scrisului in
limba engleza

Sem 1

L.T. Jean
Monnet

Evaluare in educatie-lb. L.T. Jean Monnet
engleza-etapa 1 (medalii
de aur, argint, bronz,
diplome
de
merit.
www.evaluareineducatie.r
o)

nov 2011

Prof. Anamaria Blajan
Prof Alinda Ivanov
Prof Anne Zavoiu
Prof. Ileana Teodorescu
Prof. Victoria Ionescu

L.T. Jean
Monnet

Colaborari cu
expozitii de carti

Sem 1

L.T. Jean
Monnet

Free interactive English internet
language courses with
certification

sept 2011

Prof Ana Blajan
Prof Anne Zavoiu
Prof Alinda Ivanov
catedra

L.T. Jean
MOnnet

Bookday-Fischer
International

Oct 2011

Prof Ana Blajan
Prof Corina Niculescu

L,T. Jean
Monnet

Oferta burse Finlanda L.T. Jean Monnet
(Vaasa University), Grecia
(Sheffield)

Nov 2011

Catedra
Prof. Victoria Ionescu
Prof Alinda Ivanov

L.T. Jean
Monnet

Informare elevi cls a 12a L.T. Jean Monnet
cu privire la examenul de
atestat pentru clasa a XII-a
A; metodologie, teme
pentru proiect.

Dec 2011

Prof. Ileana Lazarescu

L.T. Jean
Monnet

Informare- Choose the Class
most
relevant
and internet
appropiate
Business
English title for your
students’needs

Oct 2011

Catedra
Prof Ileana Teodorescu
Prof Anne Zavoiu

L.T. Jean
Monnet

Creative
Writing www.britishcouncil Nov 2011
Competition meant to .ro
celebrate Dickens Year

Catedra

L.T. Jean
Monnet

Informare “A Lexicon of L.T. Jean Monnet
the German in Finnegans
Wake”
by
Helmuth
Bonheim

Dec 2011

Prof Corina Niculescu

L.T. Jean
Monnet

Free online conference for internet
teachers

8-9 nov
2011

catedra

edituri, L.T. Jean Monnet

fedu@fedu.ro

Catedra de limba franceza

In anul scolar 2011/2012 in cadrul catedrei de limba franceza s-au desfasurat
urmatoarele activitati:

Unitatea de

Olimpiade/Programe si

invatamant

proiecte/ Activitati

Locul desfasurarii

Perioada

Responsabil/
participanti

extrascolare

Liceul teoretic

Curs perfectionare

Centrul Cultural

7,8,9, 10

F. Rimboaca

Jean Monnet

pt.proiectul “journees

Francez (Ambasada

Septembrie

E. Draghia

franco – romaines du

Frantei)

2011

L.T. Jean Monnet

Sept 2011

Membrii catedrei

L.T. Jean Monnet

26

F. Rimboaca

Septembrie

I.Lazarescu

2011

C. Niculescu

Romexpo

nov 2011

Membrii catedrei

Nov 2011

F. Rimboaca

cinema”
Liceul teoretic

Elaborarea si analizarea

Jean Monnet

testelor initiale la lb
franceza

Liceul teoretic

Ziua Limbilor Europene

Jean Monnet

Liceul teoretic

Vizita targ de carte

Jean Monnet

GAUDEAMUS

Liceul teoretic

Cangurul lingvist franceza

Liceul teoretic Jean

Jean Monnet

(www.sigma.ro)

Monnet

C. Tirnoveanu
E. Draghia
D. Calin
A. Morar

Liceul teoretic

Pregatirea elevilor Liceul teoretic Jean

Jean Monnet

pentru testul DELF Monnet

C. Tirnoveanu

organizat

E. Draghia

de

Institutul Francez

Oct 2011

F. Rimboaca

D. Calin
A. Morar

Liceul teoretic

Colaborari

Jean Monnet

edituri, expozitii de
carti

cu L.T. Jean Monnet

–

Sem 1

F. Rimboaca

C. Tirnoveanu

Sitka,

Alaska
Liceul teoretic

Informare elevi cls L.T. Jean Monnet

Noiembrie

Jean Monnet

a 11a bilingv cu

2011

privire la proiectul
ales

in

vederea

sustinerii

probei

anticipate
Liceul teoretic

Proiect Lyceens au Muzeul Taranului

Noiembrie

F. Rimboaca

Jean Monnet

cinema

prima Roman

2011

E. Draghia

pentru Scoala Centrala

Decembrie

C. Tirnoveanu

2011

F. Rimboaca

–

proiectie
Liceul teoretic

Seminar

Jean Monnet

profesorii claselor
bilingve

Liceul teoretic

Activitati

de internet

Sept-Dec.

F. Rimboaca

Jean Monnet

formare

si

2011

C. Tirnoveanu

informare

pe

E. Draghia

www.vizavi-edu.ro

D. Calin
A. Morar

Liceul teoretic

Cursuri

Jean Monnet

perfectionare
organizate

de Institutul Francez

Sept-Dec.

E. Draghia

2011

D. Calin

de

Institutul Francez
Liceul teoretic

Prezentare proiect ISMB

Noiembrie

F. Rimboaca

Jean Monnet

Comenius

2011

A. Morar

Catedra de matematica

1. S-au întocmit planificări calendaristice conform indicaţiilor date de MECTS.
2. S-au dat teste predictive la toate clasele de gimnaziu şi liceu real (cu excepţia claselor 6C,
8A, 9D şi 11E – profesor doamna Cristina Geartu).
3. S-au procurat prin şcoală manuale pentru clasele a XI-a şi a XII-a de real şi a XI-a sociouman, precum şi culegeri pentru toate clasele V-XII.
4. S-a dat teză cu subiect unic pe şcoală la clasele a VIII-a (doar 8B şi 8C, pentru că 8A nu a
dorit) - prof.Mihaela Gîţ şi Adrian Neagoe. Subiecte propuse de prof. Nicolae Caţan.
5. S-a dat teză cu subiect unic pe şcoală la clasele a XII-a - prof.Ana Spornic şi Adrian
Neagoe. Subiecte propuse de prof. Mona Palada.
6. Liceul nostru a fost centru de organizare pentru Concursul Naţional „LuminaMath”; au
participat prof. Mihaela Gîţ, Mona Palada ajutaţi de colegi profesori pentru învăţământul
primar.
7. Liceul nostru a fost centru de organizare pentru Concursul Naţional Evaluare în Educaţie
la Matematică-etapa I. Au participat prof. Mihaela Gîţ, Mona Palada, Adrian Neagoe, Ana
Spornic, Cristina Geartu şi colegi profesori pentru învăţământul primar.
8. S-a participat la Concursul Naţional „Arhimede”- prof. Adrian Neagoe, Liţă Bogdan,
Mona Palada, Mihaela Gîţ, Daniela Chindea, Florentina Iorga.
9. În decembrie s-a organizat simularea Concursului Internaţional „Mathématiques sans
frontières” -pentru elevii de liceu. Au participat prof.Mihaela Gîţ, Mona Palada.
10. Prof. Mihaela Gîţ continuă derularea proiectelor internaţionale eTwinning: „Maths in
every frame” cu clasa a VIII-a B şi „Graphs in daily life” cu clasa a XI-a C iniţiate în 2011
şi a demarat un nou proiect „Partageons nos expériences! Partageons nos réussites!” cu
clasa a XI-a C.
11. Prof. Adrian Neagoe şi Nicolae Caţan au întocmit orarul şcolii.
Elevii au fost antrenaţi şi în alte activităţi, de exemplu:
- Prof. Mona Palada a organizat 2 excursii: una pe traseul Bucureşti-Siriu-PrejmerBraşov cu clasele a IX-a D, E, a XI-a D şi prof. Iulia Mărunţel, Laura Ungureanu şi
alta pe traseul Bucureşti-Braşov-Tg. Mureş-Miercurea Ciuc cu elevii claselor a VII-a
B, a VIII-a B şi prof. Emilia Tănase.
- Prof. Mona Palada a participat la târgul de carte „Gaudeamus” cu clasele a VII-a B şi a
XI-a D.
- Prof. Mihaela Gîţ a fost cu clasa a XI-a C în vizită de documentare la Institutul
Francez şi în excursie la Predeal.
- Elevii au participat în calitate de voluntari la acţiunea „Let’s do It Romania” însoţiţi de
prof. Mona Palada, Mihaela Ursu, Simona Tănase, Matei Raluca, Laura Ungureanu,
Elena Draghia.
- Elevi de la diferite clase au participat la manifestările ocazionate de „Noaptea
cercetătorilor” însoţiţi de prof.Mona Palada, Mihaela Grempels, Adrian Neagoe.

Catedra de fizica
În semestrul I al anului şcolar 2011-2012 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);
2. Participare la toate acţiunile metodice organizate cu profesorii de liceu şi gimnaziu
(membrii catedrei);
3. Întocmirea planificărilor calendaristice;
4. Alegerea manualelor alternative;
5. Întocmirea testelor de evaluare iniţială ( la clasele VI - XII ), evaluarea, prelucrarea lor
şi adopterea măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea procesului educational;
6. Selecţionarea si pregătirea elevilor pentru Olimpiada de Fizică; s-au calificat pentru
etapa pe sector următorii elevi:
•

•

la gimnaziu:
Ciubotaru Rares
Bogdan Denisa
Caltea Amedeea
Deak Andrei
Dinescu Victor
Timofan Daniel

8A
8B
8B
8B
8B
8B

Hobana Matei
Dumitrescu Marco
Jianu Serban

10 C
9D
11 C

la liceu:

După desfășurarea etapei pe sector a Olimpiadei de Fizică din 21.01.2012, s-au
calificat pentru etapa pe municipiu elevii:
Ciubotaru Rareș
Deak Andrei

8A, prof. Simona Bratu
8 B, prof. Mihaela Ursu

7. Participare la etapa pe sector a Olimpiadei de Fizică ( gimnaziu şi liceu ) cu profesori
corectori:
• pe sector 21.01.2012 - prof. Ursu Mihaela
- prof. Mihaela Grempels
8. Îndrumarea elevilor din clasa a XII-a care vor susţine Bacalaureatul la Fizică (prof.
Simona Bratu –XII D, prof. Mihaela Ursu – XII C, E);

9.

Discutarea periodică a stadiului de parcurgere a materiei şi a dificultăţilor ivite;

10. Elaborarea ofertei educaționale a catedrei de Fizică pentru anul școlar următor;
11. Numeroase lecţii de Fizică s-au desfaşurat cu ajutorul calculatorului folosind
sistemul informatizat AEL și tabla SMART;
12. Cu ocazia deschiderii Expoziției CERN la București, un grup de elevi din clasa a XIIa E condus de dna. prof. Mihaela Ursu a asistat la conferința de presă susținută de
directorul CERN și cu Ministrul Educației la Biblioteca Centrală Universitară .
13. In cadrul proiectului “Noaptea cercetatorilor” din 23.09.2011 desfasurat in incinta
Mall AFI Cotroceni au participat doamnele:
• prof. Simona Bratu
• prof. Grempels Mihaela
14. Vizită la Expoziția CERN la București, deschisă la Biblioteca Centrală Universitară, a
clasei a IX-a E condusă de dna. prof. Simona Bratu în data de 22.09.2011.
15. Vizita la Muzeul de Istorie al Municipiului București – prof. Simona Bratu cu cl. XI-a
C, pe 07.10.2011 cu ocazia FESTIVALULUI CARTE ȘI ARTE.
16. În cursul semestrului I al acestui an şcolar s-au reeditat manualele de Fizică pentru
clasele a XI-a (F1)si respectiv a XII-a (F1+F2) la care este autor și coordonator dna prof. Simona Bratu, manuale apărute la Editura Didactică si Pedagogică; de
asemenea s-a reeditat și varianta tradusă în limba maghiară a manualului de
Fizică pentru clasa a XII-a, F1+F2, coordonat de d-na prof. Simona Bratu.
17. In cadrul Proiectului internațional EUROSCOLA inițiat de Parlamentul European,
doamna prof. Simona Bratu a coordonat echipa Liceului Teoretic Jean Monnet. Liceul
nostru s-a calificat din nou pentru Zilele Euroscola de la Strasbourg, unde va
merge în toamna anului în curs (2012), fiind clasat între primele 10 licee pe țară
la actuala ediție a competiției EUROSCOLA.
18. Impodobirea bradului de Craciun – prof. Simona Bratu (cl. XII D) și Mihaela Ursu
(cl. XII E).

Catedra de chimie - biologie
In anul scolar 2011-2012 , semestrul I, 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.

3.Intocmirea planificarilor calendaristice .
4.Alegerea manualelor alternative.
5.Intocmirea testelor predictive la toate clasele,evaluarea acestora si stabilirea masurilor
ce se impun pentru imbunatatirea procesului de invatamant.
6.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.
9Participarea doamnei Maruntel Iulia la “Noaptea Cercetatorilor” cu elevii clasei 10D.
10. Doamna Dumitrascu a participat la diverse proiecte educationale, cum ar fi:
“Spune etNU botanice”
“Unde-i lege nu-i tocmeala” in cadrul “Strategiei de prevenire a criminalitatii si
violentei in unitatile de invatamant din municipiul Bucuresti, 2011-2016.
“Coltul de frumusete urbana”
“Calatorie si cunoastere”
11. Doamna Maruntel a urmat cursurile ECDL. Examenele se finalizeaza in
semestrul II .A participat si la proiectul POSDRU “Mate si stiinte”, finalizand partea I.
12.Doamna Dumitrascu a urmat cursul POSDRU:eScoala si cursul CCD “A invata sa
inveti”
13.Doamna Maruntel a organizat impreuna cu catedra de matematica o exursie la
Brasov.
14.Doamna Dumitrascu a prezentat in cadrul comisiei metodice
referatul:”Aciditate.Bazicitate”, iar doamna Maruntel a prezentat
referatul:”Interdisciplinaritate”

CATEDRA DE ISTORIE,GEOGRAFIE,RELIGIE
Activitatea instructiv-educativa.
Pe parcursul semestrului I profesorii de istorie,religie și geografie au desfășurat
următoarele activități ale procesului instructiv-educativ:
 Realizarea planificării calendaristice – anuale și semestriale – în conformitate cu
programa școlară precum și a Curricumului Național;
 Proiectarea și realizarea unor materiale specifice temei zilnice predate (sarcini de lucru
diferențiate,fișe de lucru);
 Organizarea activităților aplicând metode noi atât în predarea informațiilor cât și în
fixarea și dezvoltarea acestora,dovada fiind testele de evaluare inițială ale elevilor care
au achiziționat toate componentele și capacitățile specifice disciplinei de învățământ
prevăzute în planificarea calendaristică,în concordanță cu obiectivele cadru și de
referință cuprinse în Curriculum;
 Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a
realizat prin mijloace specific alternative și prin metode tradiționale: teste de
cunoaștere
la
început
de
ciclul
primar,brainstorming,
portofolii
individuale,autoevaluare,teste inițiale,teste summative,orale și scrise.
 Progresul elevilor și la nivel de clase a fost urmărit în acest semestru prin evaluări
finale,jocuri didactice,competiții pe diferite teme.

Activitatea curriculară,extracurriculară și extrașcolară.
În semestrul I s-au desfășurat următoarele activități:
CATEDRA DE ISTORIE :
Pregătirea suplimentară a elevilor pentru participarea la olimpiada de istorie și pentru
susținerea examenului de bacalaureat (cei din clasa a XII –a);
Participarea profesorilor de istorie la activități metodico-științifice organizate de ISMB
sau CCD;
Pe data de 11 octombrie 2011,profesorii de istorie au organizat activități cu elevii în
cadrul acțiunii de comemorare a Holocaustului(referate,dezbateri pe această temă la
clasele a X-a și a XI-a de uman);
Pe 30 noiembrie domnul profesor Stoica Bogdan împreună cu elevi ai claselor a X-a și
a XI-a au vizitat expoziția ”Memorialul victimelor comunismului de la Sighet”
organizată de Academia Civică;
Pe data de 14 decembrie 2011,doamna professor Pătulea Veronica,împreună cu elevi
ai claselor a X-a și a XI-a au vizitat expoziția ”Memorialul victimelor comunismului
de la Sighet” organizată de Academia Civică;
CATEDRA DE RELIGIE :
• Participarea la ședințele metodice și la cercurile pedagogice organizate la școala nr.17
”Pia Brătianu”.
• Pregătirea suplimentară elevilor pentru olimpiada școlară;
• Organizarea olimpiadei de religie la nivel de școală în luna decembrie 2011;
• Participarea profesorilor de religie la activități metodico-științifice organizate de
ISMB și CCD;
• Elevul Papadache Andrei din clasa a XII –a B a susținut prezentarea cărții
”Avortul.Să-I iubim pe amândoi” de John și Barbara Willke în cadrul activității
metodice din 14 decembrie 2011 la Colegiul Național ”Ion Neculce”;
• Pe 7 noiembrie 2011 prof.Talabă Ana și-a susținut inspecția curentă II pentru
acordarea gradului didactic II;
• Ducerea elevilor la Biserică pentru spovedirea și împărtășirea acestora în preajma
sărbătorilor creștine;
• Participarea profesorilor de religie ca supraveghetori la diferite concursuri școlare;
CATEDRA DE GEOGRAFIE :
o Participarea la consfătuirile de specialitate;
o Prezentarea în cadrul comisiei ”Om și societate” la disciplina geografie a temei
”Carpații Meridionali”din cadrul unității de învățare ”Carpații” – octombrie 2011;
o Organizarea și desfășurarea proiectului educațional ”Colțul de frumusețe urbană” –
noiembrie 2011;
o Organizarea olimpiadei de geografie – faza pe școală – decembrie 2011;
o Organizarea și participarea la workshop-ul de fotografie urbană – decembrie 2011.

Pe parcursul acestui semestru profesorii de religie,istorie și geografie au
încurajat,îndrumat și acceptat autonomia și inițiativa elevilor. S-au încurajat elevii să pună
întrebări,să participle la discuții,să colaboreze eficient, și să se respecte unii pe alții.
CATEDRA DE RELIGIE
Activitatea instructiv-educativa.
Pe parcursul semestrului I profesorii de religie au desfășurat următoarele activități ale
procesului instructiv-educativ:
 Realizarea planificării calendaristice – anuale și semestriale – în conformitate cu
programa școlară precum și a Curricumului Național;
 Proiectarea și realizarea unor material specific temei zilnice predate (sarcini de lucru
diferențiate,fișe de lucru);
 Organizarea activităților aplicând metode noi atât în predarea informațiilor cât și în
fixarea și dezvoltarea acestora,dovada fiind testele de evaluarea ale elevilor care au
achiziționat toate componentele și capacitățile specifice disciplinei de învățământ
prevăzute în planificarea calendaristică,în concordanță cu obiectivele cadru și de
referință cuprinse în Curriculum;
 Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a
realizat prin mijloace specific alternative și prin metode tradiționale: teste de
cunoaștere
la
început
de
ciclu
primar,brainstorming,portofolii
individuale,autoevaluare,teste inițiale,teste summative,orale și scrise.
 Progresul elevilor și la nivel de clase a fost urmărit în acest semestru prin evaluări
finale,jocuri didactice,competiții pe diferite teme.

Activitatea curriculară,extracurriculară și extrașcolară.
În semestrul I s-au desfășurat următoarele activități:
• Participarea la ședințele metodice și la cercurile pedagogice organizate la școala nr.17
”Pia Brătianu”.
• Pregătirea elevilor pentru olimpiadele școlare;
• Organizarea olimpiadei de religie la nivel de școală în luna decembrie;
• Participarea la concursul realizat la nivel de municipiu ”Icoana din sufletul copilului”;
• Participarea la concursul național ”Cine este Dumnezeu?”;
• Susținerea de inspecții pentru acordarea gradelor didactice(profesoara Talabă Ana și-a
susținut preinspecția în luna octombrie în vederea înscrierii la gradul II);
• Organizarea de serbări școlare cu ocazia sărbătorilor de Crăciun;
• Ducerea elevilor la Biserică pentru spovedirea și împărtășirea acestora în preajma
sărbătorilor creștine;
• Participarea profesorilor de religie ca supraveghetori la diferite concursuri școlare;
Pe parcursul acestui semestru profesorii de religie au încurajat,îndrumat și acceptat
autonomia și inițiativa elevilor. S-au încurajat elevii să pună întrebări,să participle la
discuții,să colaboreze eficient, și să se respecte unii pe alții.

Catedra de Socio-Umane
I. Curriculum
Documente şcolare - Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională
II. Managementul şcolar
1. Documente şcolare
- elaborarea planificarilor calendaristice
- elaborarea corectă a documentelor de planificare a muncii individuale
- elaborarea proiectarii unitatii de invatare
2. Asistenţe la ore au fost efectuate la disciplinele:
- logica,argumentare si comunicare – prof. Anda Capraru
- economie – Popescu Neta
- cultura civica – Vargolici Loredana
Concluzii cu privire la desfasurarea activitatii de predare si evaluare :
Majoritatea lectiilor asistate
In activitatea catedrei disciplinelor socio-umane din semestrul I nu s-au semnalat
disfunctionalitati, cadrele didactice asistate la ore au dovedit profesionalism in activitatea
didactica de predare-invatare, aducand un aport semnificativ in formarea elevilor.
- Fiecare cadru didactic a parcurs materia conform planificarii calendaristice;
- Competentele specifice au fost atinse
- Se utilizeaza metode interactive
- Se pune accent pe autoevaluare
- Creativitate, initiativa
3. Cercuri şi activităţi- Celebrarea Zilei Internaţionale a Filosofiei, 19.11.2010. – activitate la nivel de
municipiu prof.organizator Corina Radu.- locatie: C.N.Gh.Lazar. Au participat
elevi de la cls. aXI-a si a XII-a - profesori coordonatori: Anca Bucheru, Anda
Capraru
- ‘Sa fim toleranti’ – activitate desfasurata la Palatul Copiilor in colaborare cu
MAI, UNESCO, ISMB – prof. coordonator Anca Bucheru – au participat
elevii cls. a XI-a
- Conferinta “Rabindranath Tagore” sustinuta de prof. dr. Uma Dasgupta 2. 10.
2011- prof. Anda Capraru
- Vizita la Targul Gaudeamus 25. 11. 2011 - prof. Anda Capraru, Anca Bucheru,
III. Resurse umane
1. Participarea cadrului didactic la activităţi metodico-ştiinţifice organizate de ISMB /
CN Gheorghe Lazăr
- Celebrarea Zilei Internaţionale a Filosofiei, 19.11.2010. – activitate la nivel de
municipiu prof.organizator Corina Radu.- locatie: C.N.Gh.Lazar. Au participat elevi de la
cls.aXI-a si a XII-a - profesori coordonatori: Anca Bucheru, Anda Capraru
- Consfătuiri : prof. Anca Bucheru, prof. Vargolici Loredana, prof. Popescu Neta
- Organizarea Olimpiadei de ştiinţe socio-umane- Faza pe şcoală: prof. Anca Bucheru,
Popescu Neta, Vargolici Loredana

- elaborarea subiectelor si baremului de corectare pentru Olimpiada de Stiinte Socio – Umane
- faza pe scoala - la disciplinele: psihologie, logica, economie, sociologie, filosofie : prof.
Anca Bucheru, Popescu Neta, Vargolici Loredana, Capraru Anda, Sturza Cristian
- supravegherea elevilor la Olimpiada de Stiinte Socio – Umane - faza pe scoala - prof. Anca
Bucheru,
- corectarea lucrarilor si centralizarea rezultatelor; : prof. Anca Bucheru, Popescu Neta,
Vargolici Loredana, Capraru Anda, Sturza Cristian
- Activitate metodica nivel municipui: Lansare carte – Materiale auxiliare economie –
participant :prof. Anca Bucheru
- Activitate metodica nivel municipui: C.N.I.T.Vianu – Lectie demonstrativa – disciplina:
filosofie – participant in calitate prof. metodist Anca Bucheru
- participarea la Consiliile Profesorale: : prof. Anca Bucheru, prof. Popescu Neta,
2. Participarea cadrului didactic la programe de perfecţionare şi dezvoltare profesională
organizate de MECTS, CCD, instituţii de învăţământ superior, centre de formare
Denumirea programului de
Organizator
Durata
Prof.
perfecţionare
Anda
1. Doctorat
Facultatea
de 3 ani
Capraru
Filosofie,
Universitatea
Bucureşti
2 Curs ‘Evaluarea competentelor’
Zece Plus
90 h
Anca
Bucheru
4. Situaţia înscrierii la grade didactice
Gradul didactic
Tipul
Cine a efectuat inspecţia
Profesor
inspecţiei
1. Inscris
la
Capraru Anda
examenul
de
definitivare
in
invatamant
5. Nivelul de pregătire a elevilor
Prof.
Pregătirea suplimentară a
elevilor
Anca
Pentru Bacalaureat
Bucheru
Anca
Pentru Olimpiadă – faza pe scoala
Bucheru
Popescu
Pentru Olimpiadă – faza pe scoala
Neta

Clasa

Nr. elevi

Nr. ore

12A,B

6

2h/sapt

11A,B,;
12A,B
11B

9

1h/sapt

3

1h/sapt

6. Rezultate obţinute la etapa pe scoala a olimpiadelor – calificati pe sector:
Situatia pe discipline:
Filosofie: - a participat 1elev;

-

- calificat: 1elev;
Economie: au participat 5 elevi;

-

- calificati : 3 elevi;
Sociologie: au participat 30 elevi;

-

- calificati ; 9 elevi;
Psihologie: - au participat 6 elevi;

-

-calificati : 4 elevi
-

Cultura civica : au participat 6 echipaje
-calificate – 3 echipaje

- Educatie civica : au participat 9 echipaje
-calificate – 9 echipaje

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

elevii calificati pe sector:

Numele şi prenumele
elevului
Dumitrascu Maria
Cornea Cristina
Ştefănescu Irina
Ursache Miruna
Albu Călin Teodor
Culota Mara Anastasia
Lupaşcu Iulia
Declui Călin
Dima Ileana
Ghiţă Anamaria
Meleluri Ema
Calanes Naruca
Vilciu Cristina
Grosu Alexia
Geanta Cristian
Leamy Alessandra
Badescu Ioana
Parvu Carina

Clasa

Prof. indrumator

IV

Educatie civica

Chindea Daniela

IV

Educatie civica

Chindea Daniela

IV

Educatie civica

Flori Cornea

IV

Educatie civica

Flori Cornea

IV

Educatie civica

IV

Educatie civica

Florentina

IV

Educatie civica

Dragoiu Maria

IV

Educatie civica

Dragoiu Maria

IV

Educatie civica

Dragoiu Maria

10. Rotărescu Ana Maria

XI

Economie

Popescu Neta

11. Guran Roberto Florin
Romario
12. Stanciu Simona Bianca

XI

Economie

Popescu Neta

XI

Economie

Popescu Neta

13. Culeva Corina

XI

Economie

Popescu Neta

14. Ionescu Ştefania
Ababi Adela
15. Comandasu Cazimir
Condratov Victor
16. Alexa Suzana
Memitanli Berfin
17. Papadache Andrei
18. Racoviţă Ingrid Alexandra
19. Lamba Amalia
20. Ghircoias Andrei
21. Botolos Ana Gabriela
22. Matei Adriana Daniela
23. Folteanu Cristina
24. Al-Gajari Philippe
25. Suinea Claudiu
26. Omer Ana Maria
27. Dumitraşcu Alexandra
28. Rafi Isabela
29. Tudoroiu Cristina
30. Pleşca Cristian

VIII

Cultura civica

Vargolici Loredana

VIII

Cultura civica

Vargolici Loredana

VIII

Cultura civica

Vargolici Loredana

XII
XI
XI
XII
XI
XII
XI
XII
XII
XII
X
X
X
X

Filosofie
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Psihologie
Psihologie
Psihologie
Psihologie

Sturza Cristian
Bucheru Anca
Bucheru Anca
Bucheru Anca
Bucheru Anca
Bucheru Anca
Bucheru Anca
Bucheru Anca
Bucheru Anca
Bucheru Anca
Banica Gheorghe
Banica Gheorghe
Banica Gheorghe
Banica Gheorghe

IV. Parteneriate şi programe

1
2

Denumirea
programului
Antreprenoriat
social
”Never Be alone”

Partener
J. Achievement

Nr.
elevi
10

20
Ziarul
Adevarul si alti
parteneri
Mass-media

Activităţi
desfăşurate
Proiecte
eveniment
caritabil
activitati
culturale

Prof.
coordonator
Bucheru Anca
Bucheru Anca
–

2. Parteneriate naţionale, municipale, colaborare cu Poliţia, Pompierii, instituţiile
culturale
Denumirea
Partener
Nr.
Activităţi
Prof.
programului
elevi
desfăşurate
coordonator
1. Sa fim Toleranti
M.A.I,
25
Activitate
Bucheru Anca
ISMB,UNESCO
culturala– Palatul
Copiilor
2 Selecteaza!
29
Prezentari,
Bucheru Anca
Colecteaza!
concurs
Recicleaza!

V. Alte activitati
- Inspectii de monitorizare a profesorilor debutanti si inspectii speciale realizate de prof.
(profesor metodist) Bucheru Anca– CNI T. VIANU si LICEUL TEORETIC BULGAR
‘H.BOTEV’
- elaborarea testelor predictive, a baremelor de corectare si a matricei de specificatie:
prof. Bucheru Anca, prof. Capraru Anda, prof. Popescu Neta, prof. Sturza Cristian, prof.
Vargolici Loredana, prof. Gutu Lidia, prof. Banica Gheorghe

Cabinetul de asistenta psihopedagogica

Catedra de Educatie artistica-plastica,muzicala
Educatie muzicala
În anul şcolar 2011- 2012 semestrul I, 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, cu un numar de elevi ai liceului, la Proiectul International Music Camp
Bucuresti 2011,desfasurat in perioada 28 august-2septembrie la Colegiu NationalMihai
Viteazu.Proiectul s-a incheiat cu un concert ce a marcat deschiderea stagiunii de concerte in
aer liber in cadrul Festivalului International George Enescu;
- Participare in calitate de colaborator la prima etapa a Evaluarii Nationale in Educatie,la
disciplina Limba si literatura romana,desfasurata la data de 8 octombrie 2011
- Participare la lansarea proiectului si concursului scolar “Coltul de frumusete Urbana din
Scoala Mea- Dezvoltarea armonioasa a Tinerilor”,realizat sub coordonarea ISMB in
parteneriat cu Scoala de Fotografie Sportiva,Clubul European de la Colegiul National “Ion
Neculce” si Liceul Teoretic “Jean Monnet,in data de 25.11.2011;
- 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) in luna decembrie 2011;
- Participare cu elevii claselor a VIII-a in data de 9 decembrie 2011 la emisiunea “Atelierul
de Muzica,,realizata de Sorana Tupan la Radio Romania Cultural.

Educaţie-plastică

Aria curriculara Informatica şi Educaţia Tehnologică

Membrii catedrei de informatica au fost preocupati in primul rand de parcurgerea
integrala a materiei si de 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.
− Doamna profesoara Raluca Matei si doamna profesoara Ungureanu Laura au
participat la realizarea testelor initiale la nivel de capitala pentru disciplinele TIC si
informatica.
− 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.

Rezultatul

a

fost

o

promovabilitate de 100% la clasa respectiva.
− S-au efectuat ore de interasistente in care au fost antrenati profesorii catedrei de
informatica;
− Profesorii catedrei au studiat si consultat in permanenţă materiale din domeniul
informaticii şi s-au informat reciproc privind noutăţile. Periodic s-a discutat 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 activităţi metodice, la consfătuiri şi şedinţe cu
inspectorul de specialitate;
− A fost realizata oferta educationala pentru anul scolar 2011-2012.

− Doamnele profesoare Raluca Matei, Ungureanu Laura si Marilena Teodor au
desfasurat o activitate sustinuta in calitate de profesori diriginti atat in relatia
profesor-elev, cât şi in relaţia profesor-părinte.
In atenţia noastră a stat perfecţionarea continuă având ca finalizare un act educational de
cel mai inalt nivel, astfel:
•

Doamna profesoara Stegaru Ancuta s-a inscris la cursuri Oracle –
organizate de Oracle Romania in colaborare cu Ministerul Educatiei.

•

Doamnele profesoare Raluca Matei, Laura Ungureanu si Ilinca
Mavrianopol s-au inscris la programul CCD « A invata sa inveti ».

− Prof. Ilinca Mavrianopol, Raluca Matei, Ungureanu Laura au organizat olimpiada
pe scoală la informatică si TIC..
− Doamna profesoara Raluca Matei si doamna profesoara Ungureanu Laura au
organizat cursuri si sesiuni de examene ECDL pentru elevii şcolii, contribuind
astfel la o mai buna pregatire a acestora.
− Doamna profesoara Raluca Matei si doamna profesoara Ungureanu Laura au
organizat cursuri si sesiuni de examene Java si IT (prin Academia Credis) pentru
elevii şcolii, contribuind astfel la o mai buna pregatire a acestora.

Catedra Educatie fizica
RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I
LUNA OCTOMBRIE
- participari la meciuri amicale cu echipele de baschet fete si baieti liceu ( la Colegiul
Gheorghe Lazar si Rosetti)- prof.supraveghetori Visan D.O. si Uce Olimpia;
- participarea la cros ONSS , faza pe sector cu grupe de fete si baieti liceu si gimnaziu, cu
obtinerea calificarii I faza pe municipiu la fete liceu, cu eleva Ionita Alexandra-cls.a Xa A;
prof.responsabili Ion Marinela;
- organizarea unui campionat intern de fotbal la nivelul ciclului liceal; prof.responsabil Visan
D.O.;
- participare la CROSUL LOTERIEI ROMANE, cu un grup de 30 de elevi, atat din ciclul
gimnazial cat si liceal, fete si baieti; prof.responsabili Uce Olimpia,Ion Marinela, Visan Dan,
Balan Simona;
LUNA NOIEMBRIE

- participare la cros ONSS, faza pe municipiu, la categoria fete liceu; prof.responsabil Ion
Marinela;
- meci amical fete liceu, baschet, la Liceul C.A.Rosetti; prof.responsabil Uce Olimpia;
- participarea la lectia deschisa de la scoala nr.45, la nivelul ciclului primar-clasa I;
prof.participant Ion Marinela;
- participarea la ONSS, faza pe sector, cu echipa de fotbal liceu; prof.responsabili Ion
Marinela, Visan Dan;
- participarea la ONSS, faza pe sector, cu echipa de fotbal, baieti gimnaziu; prof.responsabili
Ion Marinela, Barascu Daniel;
- participare cu echipa de baschet fete liceu, la competitia ONSS, faza pe sector;
prof.responsabil Uce Olimpia;
- incheierea unui protocol de colaborare cu S.C EXCITE MEDIA S.A., I.S.M.B. si professor
Ion Marinela si participarea la ora de educatie fizica a doamnei prof. Ion M., de catre
parteneri, pentru promovarea activitatilor motrice/sportive;
LUNA DECEMBRIE
- participare cu echipa de baschet baieti liceu, la competitia ONSS, faza pe sector;
prof.responsabil Ion Marinela;
- participarea la Festivalul de Dans organizat la Scoala nr.45, cu trupa de fete de la clasa a Iva,
a doamnei professor Ion Marinela

RAPORT DE ACTIVITATE
al comisiei de formare continua/perfectionare
Anul scolar 2011-2012-semestrul I
Potrivit prevederilor Legii1/2011 formarea continua a cadrelor didactice constituie
un drept.
Personalul didactic si didactic auxiliar din 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;
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.
In primul semestru au fost progamate si s-au sistinut o serie de inspectii pentru obtinerea
gradelor didactice :
Nr.
Nume si
Disc Gr.did Inscrie IC1
IC2
IS
Coloc- Finaliz
Crt.
prenume
iplin sesiun re
viu
a
e
1
Lita Bogdan
Mat. II
Oct.
Oct.
Nov
X
X
Aug.
2010- 2010
2010
2011
2012
2012
2
Talaba Ana
Rel. -„Nov
X
X
Aug.
2011
2012
3
Ungureanu
Info. -„X
X
Aug.
Laura
2012
4
Blajan-Laza
Engl -„Nov
X
X
Aug.
Anamaria
.
2011
2012
5
Ivanov Alinda Engl -„X
X
Aug.
.
2012
6
Popescu
Ed.
-„X
X
Aug.
Aurelia
Muz.
2012
7
Vasiliu Jolan Lb.
Def
Nov
Ian.
Aug.
roma
2011
2012
2012
na

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.

Nr.
Crt.

Numele si prenumele

1.

CODREANU TUDORITA

2.

URSU MIHAELA

Disciplina

Master/ doctorat

Prof.
geografie

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

Prof.
Chim.

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

Observatii

3

STURZA CRISTIAN

Prof.

● Program doctoral
Filosofie
Univ. Din Buc.

4

NEAGOE ADRIAN

Prof.
Mate.

● Program doctoral
Matematica
Univ. Din Buc.

5

IONESCU FELICIA

Prof. inv
primar

Master
Anul I
Managementul
Mediului si dezvoltarii
durabila
Univ. Hyperion

In luna iulie 13 cadre didactice (dintre care 2 s-au transferat de la 1 sept 2011): Paculea
Bianca, Dragoiu Mioara, Dadal Finica, Chindea Daniela, Pavel Stefania, Lazarescu Ileana,
Teodor Marinela, Rusu Cristinel,Vasiliu Jolan,Spornic Ana, Voinescu Gabriela,
au sustinut examenul pentru obtinerea certificatului ECDL si examenul pentru acreditarea
acestui program care se constituie ca modul I din Programul IT&S integrat si inovativ de
formare/ perfectionare continua personalului didactic

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 situatiile didactice specific determinate de structura
psihica interna a elevilor.
Catedra de limba romana a organizat activitatea cercului pedagogic pe sector in luna
octombrie.
Formare continua prin CCD sau alti furnizori:
d-na profesor Dumitrascu Simona” E-scoala”- CCD, SIVECO
dl. profesor Stoica Bogdan- curs de limba franceza-Institutul francez
d-na profesor Maruntel Iuliana- ECDL,
„Instruire in societatea cunoasterii”
d-na profesor Codreanu Tudorita- „Tinerii impotriva violentei”,
„Managementul calitatii in invatamant”
Doamnele profesoare Dadal Finica, Spornic Ana au participat in luna septembrie la
Conferinta nationala-Instruire in societatea cunoasterii
Cu siguranta exista si alti colegi are au urmat cursuri de perfectionare in anul scolar 2011
(septembrie –decembrie)-, dar nu au anuntat, nici nu au adus copii dupa actele doveditoare.

Serviciul secretariat
În semestrul I , an şcolar 2010-2011 serviciul secretariat s-a preocupat de achitarea
sarcinilor cu conştienciozitate şi cu simţ de răspundere astfel :
- S-au completat în termen carnetele de muncă
- S-au întocmit dosarele de personal pentru personalul nou venit în şcoală
- S-au construit dosarele pentru elevii nou veniţi
- S-au întocmit toate situatiile cerute de Inspectoratul Şcolar Sectorul 1 si Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucuresti la timp (schema de incadrare , state de functii, fisa
martor , situatia alocatiilor )
- S-a intocmit la timp statul de personal
- S-au intocmit dosarele si statele de plata pentru acordarea burselor si rechizitelor
scolare atat pentru elevii romani cat si pentru cei din Republica Moldova
- S-au intocmit situatiile statistice de inceput si sfarsit de semestru si s-au introdus in
BDNE
- S-au intocmit la timp documentele privind transferal elevilor de la si la Liceul Teoretic
Jean Monnet
- Procurarea si pastrarea documentelor privind legislatia scolara
- Intocmirea deciziilor de incadrare si a contractelor de munca
- Redactarea corespondentei scolii
- Utilizarea produselor software

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 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.
Am asigurat cu materiale de curatenie 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 intocmit necesarul de lucrari pentru reparatii curente pe anul 2012 pentru liceu si
gradinita.
Am venit si sambetele impreuna cu personalul administrativ pentru rezolvarea unor
probleme de organizare si curatenie pentru buna desfasurare a activitatilor scolare.
Am asigurat necesarul de materiale pentru deszapezirea incintei liceului, cat si stradal.
M-am preocupat de intocmirea si depunerea dosarului pentru obtinerea autorizatiei de
functionare la Directia de Sanatate Publica Bucuresti.

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 semestrul I anul scolar 2011- 2012 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
- 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

4. Resursele Umane
Total cadre didactice = 73, din care
Titulari= 62
Suplinitori calificati= 10
fara studii=1
cadre didactice cu doctorat =2
cadre didactice cu gradul I = 45
cadre didactice cu gradul II=5
cadre didactice cu definitivat=17
cadre didactice debutante =3
cadre didactice necalificate =1
Personal didactic auxiliar = 8
Nedidactic = 13

5. Parteneriate, programe educative extracurriculare si extrascolare
CALENDARUL ACTIVITATILOR SCOLARE SI EXTRASCOLARE
SEM. al II-lea, AN SCOLAR 2011-2012

Nr.
ACTIUNEA/PROIECTUL
Crt.
1.
Zilele Eminescu
• Simpozion
• Participarea la acţiunea organizată
de Primăria Mun. Bucureşti la
Palatul Mogoşoaia
2.
Proiect ARAS de educare a
tinerilor cu privire la bolile de tip
HIV-SIDA
- Întâlniri cu voluntari ARAS
în cadrul orelor de consiliere
3.
Ziua Porţilor Deschise

4.
5.

6.

Concursul de matematică
Arhimede
Concurs Mathematique sans
frontiers (liceu) şi Junior
(gimnaziu)
Balul Bobocilor

TERMENUL

17 ian. 2012
20 ian. 2012

RASPUND

ELEVI
PARTICIPANTI

Prof. Olivia Corbu
Prof. Veronica Pătulea
Prof. Iulia Mărunţelu

a VII-a A
a XI-a B
a X-a B

Cons. Ed. Diana
Raducanu
Diriginţi

Cls. a IX-a A, B,
C, D, E
a X-a C
a XI-a A, B, C, D
Preşcolari
Cls. I-IV

11 febr. 2012

Prof. pt. înv.
pr. F. Ionescu
Invăţătoare cls. a IV-a
Educatoare Grădiniţa J.
Monnet
Cons. Ed. D. Răducanu
Catedra de matematică

Cls. I-XII

Februarie 2012

Catedra de matematică

Cls. V- XII

martie 2012

Elevi: A. Motoc, Ioana
Barbu, Atena Popa (XII
B), Al. Calagiu(XI C),

Cls.a IX-a

ian.-febr. 2012

9 febr. 2012

7.

Lecţie de educaţie rutieră: ce
înseamnă să ai permis auto la 18
ani

Martie 2012

8.

Ziua francofoniei
- manifestări cultural-artistice
- dezbatere
Olimpiadele şcolare
- Fazele pe sector/municipiu/ţară
Ziua Mondială a Sănătăţii

24 martie 2012

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

febr.-apr. 2012
1 apr. 2012

A. Pânzaru (XII D)
Diriginţi cls. a XII-a
Cons. ed. Diana
Răducanu
Colaborare cu Poliţia
rutieră
Catedra de franceză

Cls. a XI-aa XII-a

Cls. V-XII

Profesorii elevilor
calificaţi
Cabinetul medical
Psiholog Lidia Guţu
Catedra de limba română
(E. Tănase), bibliotecar
I. Mihalache
Prof. Marinela Ion
Profesorii înv. primar

Cls. V-XII
Cls. V-XII

Festivalul de Teatru “Jean
Monnet”
- Ediţia a III-a municipală
Concurs de dans

2-3 aprilie 2012

Concurs de interpretare vocalinstrumentală
Sesiune de comunicări ştiinţifice –
“Simboluri în universul
cunoaşterii”
- Ediţie naţională
Alege să fii calm
- Ciclu de dezbateri şi exerciţii
de autocunoaştere şi de
educare în vederea
monitorizării situaţiilor de
criză
Ziua adolescentului
-dezbatere cu tema “Adolescenţa
între frustrări, răzvrătire şi
agresivitate”
Primăvara poeţilor
- întâlnire-dezbatere cu scriitori
- concurs de creaţie literară
Evaluare în educaţie

5 apr. 2012

Profesorii înv. primar

Cls. I-IV

6 aprilie 2012

Prof. M. Gîţ
Prof. M. Palada

Cls. IX-XII

2-6 aprilie 2012

Cons. ed. Lidia Guţu

Cls. V-XII

12 apr. 2012

Dir. Adj. Bogdan Stoica
Cons. Ed. Diana
Răducanu
Psiholog Lidia Guţu
Prof. Nicoleta Ionescu

Cls. IX-X

Concurs de interpretare vocalinstrumentală
Zilele Liceului “Jean Monnet”
- manifestări cultural-artistice şi
sportive
- premierea elevilor cu rezultate
şcolare şi extraşcolare deosebite
- Ziua Porţilor Deschise

4 apr. 2012

aprilie 2012

martie-mai
2012

4 mai
9-11 mai 2012

Cls. I-XII

Cls. I-IV

Cls. IX-XII

Catedrele de română (I.
Cls. V-XII
Vasiliu), matematică (M.
Gîţ), limbi străine (I.
Lăzărescu)
Prof. Mona Palada
Cls. V-XII
Cons. Ed. Diana
Răducanu
Prof. pt. înv. primar A.
Vidu
Prof. Mona Palada
Prof. Marinela Ion

Cls. I-XII

Prof. A.-M. Roman
21.

22.

23.

Zilele absolvenţilor
- Ultimul clopoţel cls. a XII-a
- Bal de absolvire cls. a XII-a
- Banchet cls. a VIII-a
Participarea la evenimente
cultural-artistice
- Lansări de carte
- Târguri de carte
- Târguri de oferte
educaţionale
- Intâlniri cu scriitori şi
oameni de cultură
Vizite la muzee, case memorial,
obiective cultural-istorice

31 mai 2012
mai 2012
iunie 2012

Diriginţii cls. a XII-a

Diriginţii cls. a VIII-a
Cls. a VIII-a
Bibliotecar I. Mihalache Cls. I-XII
Catedra de limba română
Cons. Ed. Diana
Răducanu
Reprezentanţi ai tuturor
catedrelor şi comisiilor
din liceu

permanent

permanent

Reprezentanţi ai tuturor
catedrelor şi comisiilor
din liceu
Reprezentanţi ai tuturor
catedrelor şi comisiilor
din liceu
Prof. Mihaela Gîţ

permanent

24.

Excursii

25.

Continuarea proiectelor etweening
- Maths in every frame
- Graphs in daily life
- Partageons nos experiences,
partageons nos reussits”

Cls. a XII-a

permanent

Cls. I-XII

Cls. I-XII

Cls. a VIII-a B
Cls. a XI-a C

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I
COMISIA PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE
In semestrul I al anului şcolar 2011-2012, Comisia pentru proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare în
colaborare cu Comisia diriginţilor, precum şi cu Catedra învăţătorilor , s-au desfăşurat numeroase activităţi,
proiecte şi programe, s-au realizat numeroase contracte de colaborare şi parteneriate, atât la iniţiativa unor
Asociaţii şi Agenţii nonguvernamentale, la iniţiativa ISMB, a Primăriei capitalei, a Instituţiei Prefectului, cât
şi la iniţiativa elevilor şi a cadrelor didactice din liceu.
Dintre acestea, pot fi enumerate:
1. PROIECTE SI PROGRAME:
Nr. Tip de activitate
Crt.
LDIR (Let’s Do
1. Romania!)

2.

Scop

Coordonatori şi
profesori implicaţi
It
curăţenie
,
în Mona Palada
toată ţara întrSimona Tănase
singură zi Raluca Matei
L. Ungureanu
Mihaela Ursu
Elena Draghia
PARADA ELEVILOR Elevilor li s Ileana Lăzărescu
BUCURESTENI
oferit prilejulMarinela Ion
afirmării crea

Nr. elevi Rezultate
Termen Obs.
implicaţi
aprox. 100educarea spiritului desept.-oct. Iniţiativa
voluntariat
2011
ISMB

16

Educarea conştiinţei 18
a sept.
partenenţei la un grup2011

Iniţiativa
Primăria
Mun. Buc.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

tive şi origina
le a apartenenţei la un
liceu
SEEK YOUR CAREERInstruirea eleDiana Răducanu
150
vilor pentru
alegerea ca
rierei
SPUNE etNUbotanice Educarea tine
Diana Răducanu
130
rilor cu privi Tudoriţa Codreanu
re la riscul Simona Dumitraşcu
consumului Bogdan Stoica
de etnobota Alinda Ivanov
nice
COLTUL DE FRUMUSETE
Educarea tine
Simona Dumitraşcu 5
URBANA DIN SCOALA
rilor în dome
MEA
niul artei foto
grafice, dezv.
armonioasă

În colab.cu
Scoala Demo
craţiei
Participarea elevilor 15
la nov.
Work-shopuri pe aceas
2011
tă temă
Conştientizarea de către
17nov.
elevi a efectelor nocive
2011
ale etnobotanicelor

Iniţiativa
Asociaţiei
Young
Initiative
Iniţiativa
Asociaţiei
Green Gate

Participarea la concurnov. 201- În colabora
sul de fotografie
ian.2012 Re cu Sc. de
Fotografie
Sportivă şi
Colegiul Naţ.
I.Neculce
PE URMELE TRADITIEI
Familiarizarea
Alexandra Vidu
55
Excursie tematică 2010-2012Iniţiativa
MICII MESTERI MARIelevilor cu Andreea Prislopan
Realizarea unei galerii
Prof. pt. înv.
tradiţiile şi oStefania Pavel
foto
primar A.
biceiurile stră
Vidu
premii la concursuri de
vechi
creaţie literară şi plastică
MAGIA SARBATORILOR
CunoaştereaCatedra învăţătoriloraprox. 100Conştientizarea de către
9dec. 2011Colaborare cu
şi practicarea
elevi a valorii tradiţiilor
mai multe
IZVOR DE BUCURIE,
obiceiurilor
grădiniţe
SALBA
străvechi
Dezvoltarea
DE DATINI
educaţiei es
tetice
CATEGORIA
“etwinning LABEL”

Dezvoltarea Mihaela Gîţ
capacităţii de
comunicare
interculturală

aprox. 30 Crearea unor proiectetot parcur Parteneriate
şi parteneriate pe dife
sul anului cu şcoli din
rite teme cu caracter in
Slovenia, Tur
terdisciplinar
cia, Polonia,
Spania Croaţia,
Franţa, Italia
10. UNDE-I LEGE NU-I Educarea pen
Diana Răducanu
60
Conştientizarea riscurilor
14 dec. Colab. cu
TOCMEALA
tru respecta Simona Dumitraşcu
comiterii unor acte de
2011
ISMB, Dir.
rea legii şi îm
Olivia Corbu
violenţă
Gen. de Pol.
-Proiect de educaţie juridică
potriva vio- Emilia Tănase
a Mun. Buc.,
lenţei
Instituţia Pre
fectului Mun.
Buc., în ca
drul “Strate
giei de preve
nire a crimi
nalităţii”

11. EDUCATIA
COPIILOR
CunoaştereaDaniela Chindea
Mioara Drăgoiu
PRIN
CULTURA şi practicarea
SI
TRADITIE
obiceiurilor
străvechi
Dezvoltarea
educaţiei es
tetice

50

Conştientizarea de către
17 nov.
2011
elevi a valorii tradiţiilor

12. EDUCATION A L’IMAGE
Promovarea Florentina Rîmboacă30
filmelor de
autor, educa
rea tinerilor
in arta cine
matografică
13. CALATORIE
Promovarea
SI
T. Codreanu
17
CUNOASTERE
potenţialuluiS. Dumitraşcu
turistic al Mona Palda
-excursie la Viena
cul două E. Tănase
-vizitarea unor obiectivecelor
turale şi istorice din Bucur.
ţări; sensibiliA.M. Marin
zarea şi motiN. Ionescu
varea elevilor
B. Stoica
şi profesorilor
A. Neagoe
L. Ungureanu

Cunoaşterea
obiectivului
Istoric “Caru”
Cu bere”
Vizită la Mu
zeul Naţional
de Istorie

Formarea elevilor în 2011-2012Colaborare
Limbajul cinematografic
cu Ambasade
Franţei,
ACRIF

Conştientizarea de către
15-19.dec.Eveniment la
elevi şi profesori a rolu
2011
nivel naţio
lui elementelor autoh
nal şi inter
tone în promovarea va
naţional
lorilor culturale

1. ACTIVITATI:
Coordonatori şi
Nr. Tip de activitate
Crt.
profesori implicaţi
1. NOAPTEA CERCETATORILORAdrian Neagoe
2. LECTIE CU TEMATICA RUTIERA
S. Dumitraşcu

Nr. elevi Termen
implicaţi
50
23 sept
60
04 nov

3.

100

12 nov,

150

29 nov.

12

30 nov.

4.

5.

6.
7.
8.

“CAPITALA CRESTE VERDE” Adrian Neagoe
REIMPADURIRE
PARC
A.-M. Marin
BRANCOVENESC
Emilia Tănase
Fl. Râmboacă
Bogdan Stoica
Diana Răducanu
Intâlnire cu reprezentanţii HULT
International
Business School
Bogdan Stoica
Victimele Comunismului – Memorialul
Sighet
VIZITE LA MUZEUL ANTIPA D. Răducanu
A. Neagoe
VIZIONARE FILM: “ IUBESTE M. Ion
AMERICA”
L. Ungureanu
PARTICIPAREA LA TARGULMona
DE Palada

Obs.

Discuţii cu reprezentan
ţii Poliţiei Rutiere,
vizio
narea filmului Teribilis
mul în trafic
Acţiune de voluntariat

Reprezentanţa
Comisiei
Europene

30 (V B) 06.oct
30 (IX C) 25 oct.
40 (X D, IX10E)nov.

Cinema Corso

30 (VII B, 25
XID
nov.

Romexpo

CARTE
GAUDEAMUS
9. EXCURSIE
10. EXCURSIE

11. EXCURSIE

M. Gîţ
30 (XIC) 8-9 oct.
E. Tănase, M. Palada 50
29-30 oct.
(VIIB,VIIIB)

M. Palada
I. Mărunţel
L. Ungureanu

50 (IXD, XID)
5-6 nov.

3.CONCURSURI SCOLARE SI EXTRASCOLARE:
Coordonatori şi
Elevi
Termen
Nr. Tip de activitate
Crt.
profesori implicaţi implicaţi
1. ARHIMEDE
Catedra de matematică
Cls. I-XII oct.-nov
Catedra învăţătorilor
Cls. V-XIIoct.-nov
2. EVALUARE NATIONALA
Catedrele de matematică,
ro
mână,lb.
străine,
informatică
3. +/- POEZIE
Catedrele de matematică
Cls. V-XII12 dec.
şi
română
4. LUMINA MATH 2011
Catedra de matematică
Cls. I_XII Dec. 2012
5. CONCURS DE DANS
M. Ion, J. Băbuş
Cls. a IV- 9 dec. 2012
6. CANGURUL LINGVIST
Catedra de matematică
Cls. I-XII Sem. I

Predeal
Braşov, Sighişoara,
Tg. Mureş, Praid,
Miercu
Rea –Ciuc
Braşov,
Prejmer,
Intors.
Buzăului,
Siriu,
Nehoiu

Obs.

Prima etapă

Prima etapă

Scoala 45 T. Maiorescu
Concurs
de
matematică
aplicată

4.PARTENERIATE:
In vederea realizării unor acţiuni de strângere şi donare de obiecte (cărţi, haine, jucării,
reviste, CD-uri)
Cu Scoala cu cls. I-VIII “Radu Vodă”, jud. Călăraşi – “Sunt copil, dar mă
implic” (prof. pt. înv. primar A. Vidu, elevii claselor primare)
Cu Centrul Scolar pentru Educaţie Inclusivă “Periş”, Ilfov (prof. D. Răducanu, 5
elevi din cls. a XII-a B, E)
In vederea organizării Festivalului de Teatru Jean Monnet, ediţia a III-a municipal
Cu Asociaţia de dans irlandez IRISHWY (prof. S. Tănase, E. Tănase)
Cu EUROGAMA INVEST PRINTING COMPANY (prof. E. Tănase, S. Tănase)
Cu RADIO ROMANIA CULTURAL (E. Tănase, S. Tănase)
Cu S.C. CORINT SERV S.R.L. (E. Tănase, S. Tănase, D. Răducanu, I.
Mihalache)
Cu S.C. CORINT JUNIOR (E. Tănase, S. Tănase, D. Răducanu, I. Mihalache)
Cu S. C. LEDA EDITSERV S.R.L. (E. Tănase, S. Tănase, D. Răducanu, I.
Mihalache)

In vederea reglementării colaborării pentru selecţia şi pregătirea elevilor pentru
participarea la elaborarea şi coordonarea fondurilor pentru implementarea proiectelor
de finanţare
- Cu Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, coordonator al programului
YOUTHBANK (prof. D. Răducanu)
Toate aceste acţiuni dovedesc:
- Derularea programelor de dezvoltare /formare profesională
- Colaborarea eficientă şi prompt cu celelalte instituţii ale administraţiei publice locale şi
teritoriale
- Funcţionarea Consiliului Elevilor şi a Comisiilor organizate în interiorul liceului
- Faptul că pregătirea elevilor se axează pe dezvoltarea creativităţii, pe dorinţa formării unor
viitori specialişti, dându-le posibilitatea să-şi afirme talentele native.

A. ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI :
Includerea unitatii noastre in programul liceelor cu bacalaureat bilingv- lb. Franceza
Se pot obţine certificate profesionale de informatică şi limba franceză;
Competenţa colectivului didactic;
Participarea la toate intrunirile pe linie educativa la nivel de sector si municipiu.
Colaborarea fructuoasa intre coordonatorii educativi (Prof. Daniela Chindea, Prof. Mona
Palada, Prof. Anca Bucheru, Prof. Diana Raducanu)
Derularea programelor de formare / dezvoltare profesionala;
Utilizarea programului AEL
Colaborarea eficientă şi promptă cu celelalte instituţii ale administraţiei publice locale şi
teritoriale;
Functionarea Consiliului Elevilor cu organizarea alegerilor monitorizare la nivel
municipal/internet
Existenta revistei ,,I.D.Monnet’’- laureata pe tara
Transmiterea în timp util a lucrărilor către instituţiile partenere;
Liceul are clasele I – XII; formarea unor copii (care rămân elevii liceului) poate fi asigurată
pe toată durata învăţământului preuniversitar;
Rezultate foarte bune ale elevilor la concursuri şcolare; premii la etapele locale şi regionale
ale olimpiadelor şcolare ; rezultate remarcabile la Concursul Internaţional Cangurul ;
numeroase premii la concursurile scolare si extrascolare
Varietatea activităţilor extracurriculare;
Cuprinderea tuturor claselor de elevi într-un festival propriu de teatru ( ajuns la a XI-a
ediţie);
Interesul părinţilor pentru educaţia copiilor;
Pregătirea elevilor se axează pe dezvoltarea creativităţii, formarea unor viitori specialişti,
dând posibilitatea să-şi afirme talentele native printr-o ofertă variată de “opţionale” .
Actualizarea paginii web a liceului.
Existenta in scoala a culegerii CONSILIERE EDUCATIONALA/Editura RAABE, material
didactic pentru orele de consiliere scolara
Colaborarea permanenta cu Primaria Municipiului Bucuresti si cu Directia Generala a Politiei
(vezi anexa)

Viata activa a Consiliului Scolar al Elevilor
Includerea liceului in Saptamana educatiei permanente –„Festivalul National al Sanselor
Tale” (vezi anexa)
Inscrierea Liceului in baza de date a situatiei culturale a elevilor cu talent artistic

PUNCTE SLABE:
Unele disfunctionalitati in managementul comunicarii, stresului, timpului.
Supraîncărcarea fişei postului a personalului de conducere, îndrumare şi control si personal
didactic auxiliar;
Suprapunerea lucrărilor urgente şi termene nerealiste pentru unele lucrări solicitate;
Spaţiile cu destinaţie şcolară sunt insuficiente pentru desfăşurarea programului şcolar într-un
singur schimb (dimineaţa)
OPORTUNITĂŢI:
Folosirea cadrului descentralizat in imbunatatirea calitatii educatiei
Posibilitatea implementării programelor de formare/ dezvoltare profesionala şi a celor
specifice;
Colaborarea cu Direcţia Generală a Poliţiei, Direcţia Generală de Sănătate Publică , Agenţia
Teritorială a Taberelor şi Turismului Şcolar, Agenţia Municipală de Ocupare a Forţei de
Muncă Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti şi cele de sector, Prefectura, mass-media
centrală şi locală;
Introducerea pe scară largă a programului AEL.
Pregătirea elevilor axata pe dezvoltarea creativităţii, formarea unor viitori specialişti, dând
posibilitatea să-şi afirme talentele native printr-o ofertă variată de cursuri opţionale
Dezvoltarea unor parteneriate interne si externe.

AMENINŢĂRI:
- Inexistenţa unui buget planificat acordat formării la nivelul unităţii şcolare;
- Imposibilitatea unor cadre didactice de a-şi plăti cursurile de formare/perfecţionare;
- Insuficienţa personalui didiactic auxiliar, cu referire specială la operatorii I.T.
a) Alte tipuri de activitati de interes extins, detalii
6.

Resursele materiale

S-a dezvoltat si extins sistemul de supraveghere cu camere video in incinta liceului si
in curte.Dotarea cu mobilier specific a salilor de clasa la gradinita; gardul pentru
imprejmuirea terenului de sport acoperit cu suprafata artificiala; ghena pentru deseurile
sanitare; dotarea cu materiale sportive.
Din fonduri alocate de MECTS prin ISMB a fost imbogatita dotarea salilor de clasa cu
table interactive.
S-au achizitionat covoare si mobilier in birouri si cancelarie, dar si imprimante xerox-uri
si laptop-uri pentru cadrele didactice in vederea unei mai bune desfasurari a instruirii elevilor.
S-au instalat detectoare de fum in incinta liceului si s-a efectuat verificarea PRAM a
instalatiei electrice de catre personal specializat.

S-au facut verificari la instalatia de gaze si s-a constatat unele pierderi de gaz, care a
dus la inlocuirea intregii conducte de gaz.
S-a facut toaletarea arborilor din curtea scolii, iar unde a fost cazul s-au taiat, pentru
evitarea unor incidente neprevazute.
Pentru sporirea masurilor de securitate a institutiei a fost realizata o cabina la poarta.
7. 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, 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 semestrului 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
constituirea consiliului scolar si in functionarea C.A. prin repartizarea unui delegat. DAIP a
avizat demersurile conducerii pentru realizarea lucrarilor finantate bugetar.
Politia, jandarmeria, biserica 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
Realitatea TV, Antena 1, TVR, OTV, PRO TV.
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