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Administratie a validat acest raport conform Art. 31 lit. t din R.O.F.U.I.P. in sedinta din
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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 2013 – 2014 cu un numar de 47
de clase, in 2 schimburi, cu o populatie scolara totala de 1293 elevi inscrisi, repartizati astfel:
ELEVI INSCRISI SEMESTRUL I
2012-2013
FATA DE SEMESTRUL I 2013-2014 TENDINTA
Gradinita
3grupe= 72prescolari
3Gr = 79 prescolari
Cls. Pregatit. 2 clase =54elevi
3 clase=79 elevi
Cls. I-IV
13clase=314 elevi
12clase= 290 elevi
Cls. V-VIII
12clase=314elevi
13clase= 312 elevi
Cls. IX-XII
19clase=502elevi
19 clase= 533 elevi
TOTAL
46clase=1184elevi+72 47clase=1214elevi + 79
prescolari = 1256
prescolari =1293

Fata de anul scolar 2012 – 2013 cu 1256 elevi, repartizati in 46 de clase si 3 grupe la
gradinita, in anul scolar 2013-2014 au functionat 47 de clase si 3 grupe de gradinita, iar
numarul total al elevilor a fost de 1293, remarcandu-se o usoara crestere.
Promovabilitate
Rezultatele statistice la sfarsitul anului scolar 2012 – 2013 inregistreaza situatia la
invatatura astfel:
Rezultate statistice la sfarsitul anului scolar 2012-2013
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Rezultatele statistice la sfarsitul anului scolar 2013-2014

Clase
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Se observa o usoara crestere a numarului de elevi cu situatii neincheiate si corigenti 40
(iunie 2013) fata de 42 (iunie 2014; au promovat dupa sesiunea de corigente din august 41
de elevi, 1 elev fiind declarat repetent ca urmare a neprezentarii la sesiunea examenelor de
corigenta.
In anul scolar 2013-2014 au fost doua situatii de repetentie, asfel: 1 elev la clasa a VII-a
C ( ca urmare a numarului mare de absente) si un elev la clasa a X-a E ( ca urmare a
neprezentarii la examenul de corigenta).

Rezultatele obtinute la examenele nationale:

Evaluarea Nationala

Clasa
a VIII-a

Nr. total Limba
elevi
romana
79
79

Limba
materna
-

Matematica Obs .
79

-

Note obtinute la Evaluarea Nationala:

Clasa aVIIIa
Lb.Romana
Lb. Materna
Matematica

Note
sub 5
5
-

-

Note Note 6- Note 7- Note
5-5,99
6,99
7,99
8-8,99
21
8
14
21
18
1
2
17

Note
9-9,99
10
36

Nota
10
0
-5

Rezultate la examenul de Bacalaureat:

Elevi
inscrisi

Iunie 2014
Elevi
Elevi
Respinsi
Prom.

111-seria
curenta
3-seria
anterioara

6-seria
curenta
2-seria
anterioara

105-seria
curenta
1-seria
anterioara

August 2014
Elevi prom.

Procent
prom.

Elevi inscrisi

94,6%
33,33%

8-seria curenta 2- seria
curenta
2-seria
1-seria
anterioara
anterioara

Promovabilitate Bacalaureat final : seria curenta 94,70%.

Elevi
respinsi,
neprezentati
6 seria
curenta
1-seria
anterioara

Admiterea in cls. a IX-a :
Prima medie
2013-2014
Matematica informatica
-intensiv informatica
Matematica informatica
Stiinte sociale
Fililogie intensiv-engleza
Stiintele naturii

9,84
9,21
9,33
9,08
9,83

Ultima medie
2013-2014
8,29
8,09
8,07
7,98
8,07

Au absolvit clasa a VIII-a 79 elevi care au avut medii de admitere intre 9,83 pana la
5,27 astfel:





25 elevi cu medii de admitere de la 9,00-9,83
29 elevi cu medii de admitere de la 8,00-9,00
17 elevi cu medii de admitere de la 7,00-8,00
8 de elevi cu medii de admitere sub 7,00

Absolventii claselor a VIII-a au participat la repartitia computerizata 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 : Roman Anne-Mary la clasa a VIII- a A, Ionescu
Nicoleta la clasa a VIII-a B si Ionescu Victoria la clasa a VIII-a C.
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: Tanase
Emilia,Vasiliu Jolan, Ionescu Nicoleta, matematica: Catan Nicolae, Git Mihaela, Geartu
Cristina, istorie: Veronica Patulea, Stoica Bogdan, geografie: Codreanu Tudorita, 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 engleza, limba franceza si pentru informatica de catre elevii claselor a XII-a se
datoreaza doamnelor profesoare Ionescu Victoria , Blajan –Laza Anamaria, Ivanov Alinda,
Roman Anne-Mary, Lazarescu Ileana, Teodorescu Ileana, Tarnoveanu Cornelia , Draghia
Elena, Ramboaca Florentina, 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 atat in tara cat
si in strainatate.

2. Starea disciplinara:
Note la purtare
9,99- 7
CONFORM ROFUI P(118 a- g)
CLASELE P-IV -nu avem
CLASELE V-VIII
- 7 elevi
Din care cls. a- VIII-a B - 4elevi
CLASELE IX –X
- 26elevi
Din care cls.a IX-a - 11elevi
Din care cls. a X-a – 15 elevi
CLASELE XI-XII – 27elevi
Din care cls. a XI-a – 16elevi
TOTAL
CLASELE IX – XII –53elevi

SUB 7
1elev clasa a V II-a C
-

-

In anul 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 consilierului psihopedagog si a profesorilor diriginti, a conducerii,
prin dialog cu elevii si cu parintii acestora. Colectivul didactic si parintii impreuna cu
reprezentantii Politiei de la Sectia 1( care raspund de unitatea noastra scolara) 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 2013-2014, conducerea liceului a
proiectat toate documentele manageriale: constituirea C.P., a comisiilor de lucru, a catedrelor
pe discipline, alegerea noului C.A., numirea dirigintilor, a invatatorilor, acordarea
calificativelor anuale, intocmirea fiselor de post, a contractelor individuale de munca, planul
managerial al unitatii, tematicile C.A. si C.P., programul activitatilor educative.
In semestrul I al anului scolar 2013 – 2014 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 ale
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 al 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 2013-2014 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 anului scolar si in vacanta.
Inspectiile scolare
In anul scolar 2013-2014 au fost efectuate 6 inspectii tematice de catre domnul
inspector scolar al I.S.M.B, profesor Victor Stoica. Au fost controlate toate domeniile
activitatii scolare conform tematicilor stabilite, fiind intocmite procese-verbale. Au fost de
asemenea efectuate: o inspectie tematica pentru monitorizarea curriculumului descentralizat,
4 inspectii curente pentru acordarea gradelor didactice la matematica, 2 inspectii curente
pentru acordarea gradelor didactice la limba si literatura romana, doua inspectii de
specialitate la invatamantul primar, o inspectie curenta la disciplina religie, o inspectie
curenta la disciplina informatica, o inspectie de verificare a activitatii comisiei de inscriere a
elevilor din invatamantul primar-anul scolar 2014-2015, doua inspectii de monitorizare a
Centrului de examen “Liceul Teoretic Jean Monnet” pentru Evaluarea Nationala si pentru
Bacalaureat.
Consideram ca este important de precizat faptul ca la toate aceste inspectii calificativele
au fost maxime, existand putine recomandari care au fost imediat puse in practica .

Bursele scolare
In anul scolar 2012-2013 a fost constituita comisia pentru acordarea burselor scolare si
comisii pentru aplicarea programelor sociale guvernamentale “Bani de liceu”. Comisiile
mentionate au fost sprijinite mai ales in evaluarea corecta a plafoanelor de venituri de
doamnele secretar-sef, Rodica Stanciulescu si secretar Ogica Cristina. 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. Conducerea 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 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 -GRADINITA “JEAN MONNET”- Raport privind activitatea
desfasurata in anul scolar 2013-2014
Gradinita Jean Monnet a functionat in anul scolar 2013-2014 cu trei grupe, respectiv
mica, mijlocie si mare.
La inceputul acestui an scolar au fost inscrisi la gradinita 77 de copii.
Cadrele didactice au fost repartizate astfel:
 grupa mare – prof. Tritean Estera Mihaela;
 grupa mijlocie – institutor Arsene Georgiana;
 grupa mica – educatoare Popa Roxana;
In perioada premergatoare activitatii cu copiii la grupa, ne-am straduit sa asiguram un
mediu adecvat si favorabil desfasurarii programului educativ: s-au amenajat salile de grupa,
holurile gradinitei si cabinetul metodic; s-a intocmit un necesar de materiale didactice pe care
urma sa le achizitionam sau confectionam.
Cadrele didactice au analizat ofertele auxiliare si de comun acord, au selectat materiale
si caiete de lucru individuale pentru copii, care sa corespunda nivelului de varsta, precum si
criteriilor si cerintelor transmise la consfatuirea educatoarelor, ce a avut loc la inceputul
anului scolar.
Am procurat toate tipizatele recomandate pentru fiecare cadru didactic: caietul
educatoarei, evidenta activitatii si a prezentei la grupa, catalogul grupei, etc. De asemenea,
educatoarele din gradinita si-au achizitionat reviste de specialitate, ghiduri metodice, etc., care
sa le ajute la elaborarea eficienta a proiectarii didactice, intocmirea planificarii saptamanale si
cresterea actului educational cu copiii.
Trebuie mentionata buna colaborare la nivelul grupelor intre cele trei cadre didactice.
Pentru ca un cadru didactic este un om in continua formare, inarmat cu toate
cunostintele profesionale necesare, doamnele educatoare debutante au participat la cercurile
pedagogice organizate la nivel de sector, au studiat lucrari de specialitate si au solicitat
consiliere pe teme profesionale.
De asemenea, doamna Tritean Mihaela a participat la un curs acreditat, organizat de
CCD – Bucuresti: ,,Abordarea creativa a curriculumului”.

O forma de informare si perfectionare a fost pentru cadrele didactice din gradinita si
studiul individual desfasurat independent sau dirijat, ajutandu-le in a se autoperfectiona.
Primele doua saptamani din acest an scolar au fost rezervate evaluarii initiale; toti
copiii au trecut prin aceasta perioada de evaluare, in vederea cunoasterii acestora si stabilirea
nivelului de pregatire al copiilor in acel moment. Concluzile acestei evaluari ne-au ajutat in
conceperea demersului didactic viitor.
Activitatea instructiv-educativa din acest an scolar s-a desfasurat conform
planificarilor calendaristice intocmite de cadrele didactice ale celor trei grupe, in raport cu
continutul educativ al Curriculumului si de rezultatele evaluarilor intiale efectuate la inceputul
anului scolar.
In acest an scolar am avut in vedere planificarea unor teme care sa raspunda
intereselor copiilor, sa le incite curiozitatea si sa stimuleze invatarea in cooperare. Toti copiii
au fost provocati sa se implice in actul educational si sa se exprime liber.
Am pus accent pe invatarea prin joc. In timpul jocului, copilul actioneaza asupra
obiectelor din jur, isi satisface nevoia de miscare, dobandeste incredere in fortele proprii, isi
imbogateste cunostintele.
In cadrul sedintei cu parintii au fost transmise si clarificate o serie de probleme
referitoare la regulamentul de ordine interioara al gradinitei, activitatile optionale si conditiile
de desfasurare, obiectivele urmarite in cadrul activitatilor la fiecare grupa, activitatile
extracurriculare si alegerea comitetelor de parinti pentru fiecare grupa.
In acest an scolar, am urmarit formarea acelor comportamente in randul copiilor, care
sa duca la socializarea acestora in colectivitatea gradinitei, cat si la pregatirea lor pentru
scoala si viata.
S-a asigurat un mediu favorabil desfasurarii activitatilor specifice, prin organizarea
unor zone pentru anumite activitati ( constructii, biblioteca, stiinta, joc de rol, etc.), spatiu
educational care sa-I ofere liniste, securitate si siguranta.
Prin toate activitatile instructiv educative din gradinita, am urmarit si mentinerea
copiilor in gradinita.
Activitatea extracurriculara a fost reprezentata prin vizionari de spectacole de teatru
pentru copii in gradinita si la teatrul Tandarica, plimbari, serbari, etc.
Un loc deosebit in cadrul activitatilor extracurriculare il ocupa serbarile.
La mijlocul lunii noiembrie au avut loc Serbarile toamnei, actiune desfasurata in
incinta gradinitei, la care au participat toate grupele, in zile diferite si a fost un bun prilej de
evaluare a copiilor din punct de vedere lingvistic, artistic si cognitiv, in prezenta parintilor.
Pe 2 decembrie 2013, grupele mijlocie si mare din gradinita noastra au participat la
Festivalul Fulgilor de nea, eveniment ce a avut loc la Palatul National al Copiilor, organizat
de Primaria Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu ISMB.
In preajma Craciunului, toate grupele s-au pregatit cu seriozitate si au prezentat in sala
de festivitati a gradinitei sau a liceului Jean Monnet serbari frumoase, care sa evidentieze
copilul in totalitatea aptitudinilor lui artistice.
Activitatea metodica din gradinita s-a desfasurat pe baza tematicii actiunilor
planificate.
Copiii gradinitei au pregatit si prezentat serbari de calitate, cu ocazia zilei de 8 martie
si de sfarsit de an scolar.
In perioada 7-11 aprilie 2014 s-au desfasurat activitati educative extracurriculare, in
cadrul programului ,,Scoala altfel: sa stii mai multe, sa fii mai bun!”.
In cadrul acestei saptamani s-au desfasurat ateliere de creatie, jocuri, intreceri intre
echipe, lectii deschise, vizionari de spectacole, cu implicarea tuturor copiilor si a parintilor.

De asemena, grupa mare, coordonata de doamna Tritean Mihaela, a obtinut cateva
premii importante in cadrul concursurilor de cratie ,,Mama-ingerul meu pe pamant” si
,,Pastele la romani”.
Consideram ca pe parcursul acestui an scolar, activitatea gradinitei s-a derulat conform
obiectivelor stabilite.
Catedra invatatorilor – Raport de activitate-anul scolar 2013-2014
Nr.cadre didactice: 15
 Debateri in cadrul comisiei metodice.
Recomandari pentru inceperea noului an scolar, ca urmare a Consfatuirii cadrelor didactice
Participare la activitatea din cadrul cercurilor pedagogice
 Serbari scolare
Grupele pregatitoare A, B si C, toate clasele I-IV, sub generice ca: “Uite bine Mos Craciun:, “
A sosit iar Craciunul”: Chindea Daniela, Cornea Florica, Babus Janica, Balareanu Monica,
Dadal Finica, Paculea Bianca, Miu Eugenia, Vidu Alexandra, Ionescu Felicia, Prislopan
Andreea, Dragoiu Maria, Iorga Florentina, Pavel Stefania, Coman Georgiana
Serbari cu ocazia Zilei de 24 ianuarie, 8 martie, clasele pregatitoare si clasele I- SERBAREA
ABECEDARULUI
 Activitati extracurriculare:
Ziua Educatiei: Cornea Florica- Clasa I B
A. La alt nivel (sector/municipiu etc)
 Consfatuirea cadrelor didactice care predau in invatamantul primar
 Consfatuirea responsabililor Comisiei Metodice- Balareanu Monica
 Conferinta cadrelor didactice din invatamantul primar, sectorul 1, editia a II-a
 Dezbatere la nivelul Comisiei metodice privind Evaluarea Nationala pentru clasele a
II-a si a IV-a
Dezbatere- particularitatile de varsta si individuale ale copiilor, tratarea diferentiata, modelul
familial in educatie
 Participare la cercurile pedagogice la nivel de sector si la festivalurile: „Fulgi de nea”,
„ Festivalul international de folclor”- luna mai
 Atelier de lucru- Intalnire cu metodistii din sectorul 1.
 Consiliul Consultativ al Sectorulu 1- Dadal Finica, metodist ISMB
 Inspectii de specialitate si inspectii tematice- Dadal Finica, metodist ISMB
 Inspectie pentru sustinerea examenului de definitivat – profesor pentru invatamant
primar Coman Georgiana- debutant
 Cerc pedagogic la nivelul sectorului 1, organizator invatatorii claselor a III-a in cadrul
proiectului „ Elevii nostrii citesc”; materiale prezentate de doamnele Dadal Finica si
Vidu Alexandra
ACTIVITATI EXTRASCOLARE
A. Proiecte/programe
 Comenius Regio- etapa a II-a

Vidu Alexandra si Dadal Finica
 “De vorba cu iarna”- in cadrul Festivalului Fulgilor de nea
Balareanu Monica si Dadal Finica
 Parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti si ISMB- participarea elevilor la
cursuri gratuite de formare sportive
 “Bradul dorintelor”- parteneriat cu fundatia “ Mereu aproape”; oferirea de cadouri
copiilor din Centrul de plasament Voluntari- Ionescu Felicia, Vidu Alexandra,
Balareanu Monica, Pavel Stefania, Prislopan Andreea
 Parteneriat incheiat cu teatrul “Ion Creanga” – participarea la spectacolul “Renard
Vulpoiul” si “ Inima Rece”- Ionescu Felicia, Dadal Finica, Balareanu Monica,
Prislopan Andreea, Vidu Alexandra, Pavel Stefania, Chindea Daniela
 Atelierele Stiintei distractive “ Fun science”
Chindea Daniela, grupa pregatitoare A, 24 de copii, participare, parteneriat, poze, diploma
 Parteneriat cu Fundatia pentur Stiinte si Arte Paralela 45 ( FSAP 45), Pitestiorganizarea de “Centre pilot de invatare si evaluare COMPER”
Dadal Finica, Ionescu Felicia, Chindea Daniela, Cornea Florica
 Organizarea de excursii tematice
B. Concursuri
 Evaluarea in educatie Limba Romana
Dadal Finica- administrator de test
Participare- elevi de la clasele pregatite de catre doamnele Dadal Finica, Paculea Bianca, Miu
Eugenia, Vidu Alexandra, Ionescu Felicia, Prislopan Andreea, Iorga Florentina, Balareanu
Monica
Elevii au primit diploma de clasament national si medalii, diploma de clasament judetean si
de participare; Doamnele invatatoare au primit diploma de merit
 Evaluarea in educatie Matematica
Chindea Daniela- administrator de test
Participare- elevi pregatiti de Dadal Finica, Paculea Bianca, Miu Eugenia, Vidu Alexandra,
Ionescu Felicia, Prislopan Andreea, Iorga Florentina, Balareanu Monica
Elevii au primit diploma de clasament national si medalii, diploma de clasament judetean si
de participare; Doamnele invatatoare au primit diploma de merit


Evaluarea in educatie Limba Engleza

Participare elevi pregatiti de catre Butunoi Elena, Prislopan Andreea, Ionescu Felicia
 Concursurile de matematice : Lumina Math, Arhimede, Comper
 Aplicarea testelor de la Evaluare Nationala la clasele a II-a si a IV-a
- Administrator de test: Balareanu Monica, Babus Jenica, Iorga Florentina- cls. A II-a
Ionescu Felicia, Prislopan Andreea, Coman Georgiana – cls. A
IV-a

ANALIZA SWOT
CURRICULUM
S
- Scoala dispune de
intreg materialul
curricular: plan cadru
de invatamant,
programe scolare,
auxiliare
- Posibilitatea abordarii
creative si interactive
a continuturilor

W
- Oferta scolii nu
satisface pe
deplin
nevoiile elevilor
- Insuficienta
diversitate
a
abilitatilor
cadrelor
didactice in raport cu
solicitarile
beneficiarilor

RESURSE UMANE
-personal
didactic
calificat, titular, cu
gradul didactic I, in
proportie de 100%
- existent unei bine
delimitari
a
respnsabilitatilor,
precum si o buna
coorodonare
a
acestora

- conservatorismul si
rezistenta
la
schimbare a unor
cadre
didactice,
privind
aspecte
importante,
ca:
organizarea
si
desfasurarea lectiilor,
centrarea activitatii
didactice pe elev,
metode interactive,
de cooperare
RESURSE FINANCIARE
-incadrearea spatiilor - lipsa resurselor
scolare in normele de financiare care sa
igiena
asigure
corespunzatoare
achizitionarea unor
echipamente
si
materiale didactice
necesare amenajarii
unui cabinet metodic
al ciclului primar
RELATIILE CU COMUNITATEA LOCALA
Dezvoltarea
- Parteneriate
cu
relatiilor professordiverse insititutii
elevi- parinti prin
pentru
realizarea
organizarea
unor
unor activitati , mai
activitati
de
ales excursii, vizite,
presupun
vizionari
de
colaborarea
spectacole, serbari,

O
CDS
ofera
posibilitatea
satisfacerii dorintelor
de informare si de
cunoastere din diferite
domenii de activitate

T
- baza materiala a
scolii nu permite
satisfacerea
tuturor
solicitarilor/
optiunilor
beneficiarilor primari

- numar mare de
intalniri si activitati
comune ale cadrelor
didactice, ceea ce
favorizeaza schimbul
de
experienta,
comunicarea
mai
buna

- interes scazut pentru
nou
-evitarea
responsabilitatilor,
din cauza impunerii
unor idei, solutii

-posibilitatea
antrenarii parintilor si
a elevilor in activitati
de
reconditionare,
reparative
si
de
intretinere a bazei
materiale existente

- ritmul accelerat al
schimbarilor
in
domeniul tehnologiei
si cresterea pretului
determina
imposibilitatea
dotarii scolii

-insuficiente
programe, proiecte,
parteneriate
ce
presupun implicarea
comunitatii locale sau
lipsa
de
promptitudine
a

- nivelul de educatie
al unor familii sau
timpul limitat al
acesora
poate
determina
slaba
implicare in viata
scolara

factorilor amintiti

concursuri, proiecte acesteia

MANAGEMENT
-dorinta
echipei
managerial a unitatii
scolare de a construe
o
cultura
organizational care sa
include principia si
valori ale educatiei
permanente,
ale
parteneriatului
educative, ale calitatii
si excelentei

conservatorismul
unor cadre didactice
si rezistenta acestora
la schimbare, pornita
din neincrederea lor
in propria capacitate
de
dobandi
noi
aptitudini
si
competente

-existenta preocuparii
scolii, a unor familii,
a comunitatii locale
in
domeniul
amangementului
schimbarii, in scopul
obtinerii
unor
rezultate
optime
pentru
indeplinirea
misiunii
si
a
finalitatilor
organizatiei scolare

-lipsa strategiilor de
coordonare
a
“actorilor” educatiei
(profesori,
elevi,
comunitate) care sa
sustina
activitatea
managerial,
poate
duce la diminuarea
desfasurarii
in
conditii optime a
unui
managent
eficient

Catedra de limba si literatura romana - Raport de activitate –Anul scolar -2013-2014
In anul scolar 2013-2014, in cadrul catedrei s-au desfasurat urmatoarele activitati:
1. Intocmirea planificarilor calendaristice si pe unitati de invatare;
2. Participarea la activitatile metodice, sector si municipiu (prof. Diana Raducanu, Olivia
Corbu, Patricia Hanganu, Nicoleta Ionescu, Ruxandra Olteanu, Adina-Gabriela Puhace,
Emilia Tanase);
3. Participarea la Olimpiada de limba si literatura romana, gimnaziu si liceu. Astfel, la etapa
municipala, Anton Bianca a obtinut mentiune (prof. Emilia Tanase) iar Artiom Radu a
obtinut premiul intai calificandu-se pe tara (prof. Nicoleta Ionescu).
4. Organizarea olimpiadei de limba si literatura romana, gimnaziu, faza pe sector.
5. Organizarea simularilor si evaluarea lucrărilor din cadrul simulărilor pentru Evaluare
naţională şi Bacalaureat (membrii catedrei );
6. Organizarea Festivalului de Teatru “Jean Monnet” la care au participat Diana Raducanu
Adina-Gabriela Puhace,

Nicoleta Ionescu, Emilia Tănase, Olivia Corbu,

Patricia

Hanganu;
7. Intensificarea pregatirii elevilor de la clasele a VIII-a, dar si a celor de la clasele a XII-a,
care au sustinut bacalaureatul, prin ore de meditatii si consultatii;
8. Efectuarea de ore de pregatire cu elevii calificati la etapele urmatoare, ale olimpiadelor de
limba si literatura română ( prof.Diana Raducanu, NicoletaIonescu, Emilia Tanase, Jolan
Vasiliu);

9. Participarea la manifestari prilejuite de Ziua Liceului (semicentenar).
10. Indrumarea activitatii extrascolare a elevilor prin organizarea de excursii tematice, vizite
la muzee, vizionarea unor spectacole de teatru;
11. Participarea la sala de festivitati la desfasurarea unei sedinte de creatie poetica a unor
scriitori ce indrumau pe elevii de la Colegiul “Gheorghe Lazar”(prof. Puhace Adina,
Ionescu Nicoleta)
12. Participarea membrilor catedrei la diferite sesiuni de referate si comunicări la nivel
municipal;
13. Participarea la diferite festivaluri de teatru organizate la nivel municipal şi naţional;
14. Realizarea unor cercuri de lectură în colaborare cu Editura “Art”.
Activitatea bibliotecii
In anul scolar 2013-2014 biblioteca Liceului Teoretic «Jean Monnet » a fost inchisa
deoarece postul de bibliotecar vacantat in urma demisiei fostei angajate s-a blocat, fapt pentru
care elevii unitatii noastre scolare nu au putut beneficia de serviciile acestui departament
foarte important pentru viata scolara.
Catedra de limba engleza si germana - Raport de activitate – Anul scolar - 2013/2014
In anul scolar 2013/2014 in cadrul catedrei de limba engleza si germana s-au desfasurat urmatoarele
activitati:

Unitatea de Olimpiade/Programe
invatamant si proiecte/ Activitati/
extrascolare

Locul
Perioada Responsabil/
desfasurarii
participanti

Liceul teoretic Participarea la cursurile de
Jean Monnet
perfectionare organizate de
British Council si CCD
-programe POSDRU
Liceul teoretic Elaborarea si analizarea
Jean Monnet
testelor initiale la lb
engleza si germana
Liceul
Ziua Limbilor Europene
Teoretic Jean
Monnet
Liceul teoretic inscriere la gradul I/
Jean Monnet
- formarea continua a
cadrelor didactice
pentru utilizarea
resurselor
informatice
moderne in
predarea eficienta a

British Council An scolar
CCD
L.T. Jean
Monnet
L.T. Jean
Sept 2013
Monnet

Membrii
catedrei

L.T. Jean
Monnet

sept 2013

catedra

Univ.
Bucuresti

An scolar

Prof. Anamaria
Blajan

Ian-iunie

Membrii
catedrei

Prof Anne
Roman
Prof Alinda

limbii engleze si
evaluarea la nivel
european a
competentelor
lingvistice(POSDR
U 62665)
- Formarea continuă a
profesorilor de limba
română, engleză si
franceză în societatea
cunoaşterii

C.N. Spiru
Haret

2014

Ivanov
Prof. Anamaria
Blajan

Prof. Ileana
Lazarescu
Prof. Ileana
Teodorescu

Proiect POSDRU
87/1.3/S/62536
-

Liceul teoretic Olimpiada de limba
Jean Monnet
engleza pentru elevii de
liceu(vezi site-ul liceului pt
rezultate)
Liceul teoretic Vizita targ de carte
Jean Monnet
GAUDEAMUS

L.T. Jean
Monnet

Oct 2013martie
2014

Catedra de
limba engleza

Romexpo

Dec 2013

Catedra de
limba engleza si
germana, elevi
de gimnaziu si
liceu

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

C.N. Spiru
Haret
Hilton

Sem 2

Prof Ileana
Lazarescu
catedra

Liceul teoretic
Jean Monnet

ian 2014

Romexpo

Sem 1

LT Jean
Monnet

An scolar

L.T. Jean
Monnet

Sem 2

Magic Words
Romanian International
University Fair
Cangurul lingvist englezagermana

Liceul teoretic Word Education Fair
Jean Monnet
Liceul teoretic Pregatire elevi pt testarea
Jean Monnet
Cambridge;
parteneriat
British Council; centru
tstare Cambridge
Liceul teoretic Olimpiada
Creativitatii
Jean Monnet
pentru elevii claselor VIIVIII
(vezi site-ul liceului pt
rezultate)

Sem 2

Prof. Ileana
Teodorescu
Prof. Anne
Mary Roman
catedra
Prof Ileana
Lazarescu
Anne
Roman
Prof Ileana
Teodorescu
Prof Anne Mary
Roman

Liceul teoretic Pregatire BAC/competente LT Jean
Jean Monnet
Monnet
lingvistice cf graficului
-concepere teste intiale

An scolar

Catedra

Sept 2013

catedra

Coordonare lucrari atestat
la clasa a XIIaA
Liceul teoretic Facultatea de Limbi si
Jean Monnet
Literaturi Straine-Univ
Buc. Prezentare

Liceul teoretic
Jean Monnet

Sem 2

Liceul teoretic Evaluare in educatie-lb. L.T. Jean
Jean Monnet
engleza (medalii de aur, Monnet
argint, bronz, diplome de
merit.
www.evaluareineducatie.ro
)

Nov 2012Mai 2014

L.T. Jean
Monnet

Sesiune de comunicari Universitatea
stiintifice-spatiul
anglo- ecologica
Bucuresti
saxon

Sem 2

L.T. Jean
Monnet

The
Global
Grammar Internet
Competition (toate clasele)

Sem 2

L.T. Jean
Monnet

Concurs de eseuri in limba Shakespeare
englezaShakespeare School
School

Sem 2

L.T. Jean
MOnnet

Colaborari
cu
expozitii de carti

Sem 1

L.T. Jean
MOnnet

Bookday-Fischer
International

edituri, L.T. Jean
Monnet
fedu@fedu.ro

Victoria
Ionescu
Clasele a XII-a,
diriginti,
Prof. Victoria
Ionescu
Prof. Alinda
Ivanov
Prof. Ileana
Teodorescu
Prof. Ileana
Lazarescu
Prof Alinda
Ivanov
Prof Anne
Roman
Prof. Ileana
Lazarescu
Membrii
catedrei
Prof. Alinda
Ivanov

Oct 2013

Catedra de limba franceza - Raport de activitate - An scolar- 2013/2014
In anul scolar 2013/2014 in cadrul catedrei de limba franceza s-au desfasururat
urmatoarele activitati:

Prof Ana Blajan
Prof Anne
Roman
Prof Ana Blajan

Unitatea de

Olimpiade/Programe si proiecte/

Locul

Perioada

Responsab

invatamant

Activitati extrascolare

desfasura

il/

rii

participant
i

L.T. Jean Monnet Participarea la cursurile de perfectionare Institutul
organizate de Institutul Francez, Centrul

Francez

Cultural Francez, Ambasada Frantei,

CCD

An scolar

Membrii
catedrei

CCD
L.T. Jean Monnet Cursuri formare pt. proiectul Ëducation

CNF

Sept 2013

F.

a l’ image organizat de Ambasada

Rimboaca

Frantei

E. Draghia

L.T. Jean Monnet Pregatirea examenului pentru sustinerea
probei anticipate specifice

L.T. Jean

An scolar

Monnet

C.
Tirnoveanu

bacalaureatului bilingv francofon (clasa
a XI-a)
L.T. Jean Monnet Site liceu, info proiecte limba franceza

L. T Jean

An scolar

Monnet

E. Draghia
F.
Rimboaca

L.T. Jean Monnet Cangurul lingvist – franceza

L. T Jean

Nov 2013

Monnet

F.
Rimboaca
E. Draghia
C.
Tirnoveanu
D. Calin

L.T. Jean Monnet Proiect Lyceens au cinema – prima
parte

Institutul

Nov 2013

Francez

F.
Rimboaca
E. Draghia

L.T. Jean Monnet Olimpiada de limba franceza etapa pe
scoala

L.T. Jean

Dec 2013

Monnet

L.T. Jean Monnet Vizita targ de carte GAUDEAMUS

Romexpo

Catedra de
franceza

Dec 2013

Catedra de
franceza

L.T. Jean Monnet Pregatire BAC/competente lingvistice cf LT Jean
graficului
L.T. Jean Monnet Actiune

An scolar

Monnet
organizata

de

Servicile Ambasada

Catedra de
franceza

Febr 2014

Catedra de

Culturale

Franceze

pt.

Clasele

cu Frantei

franceza.

predare bilingva
L.T. Jean Monnet Concursul International de Matematica

L. T Jean

in limba franceza

Monnet

L.T. Jean Monnet Proiect Lyceens au cinema – partea a

Institutul

doua

Mar 2014

F.
Rimboaca

Apr 2014

Francez

F.
Rimboaca
E.Draghia

L.T. Jean Monnet Conncursul International de poezie in L. T Jean
lb. Franceza Poesie en liberte

Monnet

Ian – Apr

F.

2014

Rimboaca
E.Draghia

L.T. Jean Monnet Facultatea de Limbi si Literaturi Straine L. T Jean
Univ. Buc – Prezentare

Sem. 2

Monnet

L.T. Jean Monnet Proiect – Metode alternative de invatare L. T Jean
a limbii franceze

C.
Tarnaveanu

Sem 1-2

E. Draghia

Mai 2014

F.

Monnet

L.T. Jean Monnet Intalnirea liceelor cu sectii bilingv Centrul
francofone

Cultural

Rimboaca

Francez
L.T. Jean Monnet Sustinerea

Probei

Anticipate

a L. T Jean

Mai 2014

Bacalaureatului Bilingv Francofon de Monnet

C.

catre elevii sectiilor bilingve francofone

Tirnoveanu

in vederea obtinerii mentiunii speciale

F.

„sectie bilingva francofona” pe diploma

Rimboaca

de bacalaureat.

E. Draghia

L.T. Jean Monnet Colaborari cu edituri, expozitii de carti

Sitka

Mai 2014

F.
Rimboaca
E. Draghia

L.T. Jean Monnet Proiect Lyceens au cinema – partea a
treia

Institutul

Mai 2014

Francez

F.
Rimboaca
E Draghia

L.T. Jean Monnet Sustinerea

probelor

de

competente L. T Jean
Monnet

Iunie 2014

C.
Tirnoveanu

lingvistice pt elevii claselor a XII
L.T. Jean Monnet Reuniunea liceelor cu sectii de predare BCU

D. Calin
Iunie 2014

E. Draghia

bilingv francofone.

Catedra de matematica - Raport de activitate - An școlar 2013-2014

Și în acest an școlar profesorii de matematică au desfășurat o intensă activitate atât
științific,
cât și în plan educativ. În cadrul catedrei de matematică s-au derulat foarte
în plan
multe activități interesante și utile pregătirii pentru viață a elevilor noștri.Urmează un rezumat
al activităților desfășurate.
1. Întocmirea planificărilor calendaristice conform indicaţiilor date de MECTS.
2. Susținerea testelor inițiale la toate clasele de gimnaziu şi liceu .
3. Procurarea prin şcoală a manualelor pentru clasele a XII-a, precum şi a culegerilor pentru
clasele V-XII.
4. Susținerea tezelor cu subiect unic pe şcoală la clasele a VIII-a - prof.Nicolae Cațan şi
Mihaela Gîț.
5. Participarea profesorilor la simulările de evaluare națională pentru clasele a VI-a, a VIII-a,
cât și pentru bacalaureat.
6. Participarea ca profesori evaluatori la evaluările naționale pentru clasele a VI-a, a VIII-a,
cât și pentru bacalaureat.
Rezultatele la sfârșit de cicluri au fost următoarele:
-toți elevii au promovat examenul de Evaluare Națională la matematică, peste 51% cu
note peste 9.
-toți elevii au promovat proba de matematică a Bacalaureatului.

Nr. Procente

Rezultate Evaluare Națională
Clasa a VIII-a - Matematică-2014
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

45.57

21.52

22.78

6.33

2.53

1.03
5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

Tranșe de note

Rezultate Bacalaureat
Matematică-2014
40.00

37.25

Număr procente

35.00

29.41

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

15.69
9.80

7.84

5.00
0.00
5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

Tranșe de note

In afara orelor de curs, profesorii au organizat ore de pregatire suplimentară la
clasele terminale a VIII-a și a XII-a (ProfesorNicolae Cațan, Mihaela Gîț, Cristina Geartu și
Elena Popescu), cât și la clasele a VI-a A (prof.Mihaela Gîț) și a V -a C (prof.Cristina Geartu).
Tot în afara orelor de curs pe care le-am dorit de calitate, profesorii catedrei de
matematică alături de elevi au fost antrenați în foarte multe activități:
1. Concursul de Evaluare in Educație –Matematică (Etapa I), la care elevii au obținut 3
locuri I în clasamentul național, 1 loc II și 7 locuri III în clasamentul județean, 1 8
mențiuni în clasamentul pe București (locurile IV -X). Administrator de test Prof. Elena
Popescu.

2. Concursul Arhimede (3 etape), la care elevii au obținut 1 premiu III și 12 mențiuni.
Comisia de evaluare alcătuită din prof. Elena Popescu, prof. Adrian Neagoe,
prof.Mihaela Gîț, prof. Diana Stanciu, prof. Jeni Băbuș, prof.Florentina Iorga, prof.
Finica Dâdăl.
3. Concursul LuminaMath, la care elevii au obținut 1 premiu III. Prof. organizator
Mihaela Gîț ajutată de colegi profesori și învățători.
4. Concursul Mathématiques sans frontières și Concursul Mathématiques sans frontières
Junior (Simulari + Concurs propriu zis). Organizator local prof.Mihaela Gîț. Au
participat elevi din clasele 5A, B, 6A, D, 7A, C, 8B, C, 9C, D, 10D, 11E.
5. Concursul Interjudețean de Matematică „Mister PI” -1 premiu I, 3 mențiuni.
Organizator prof.Mihaela Gîț.
6. Olimpiada de Matematica cu etapele pe școală, sector – 1 premiu III, municipiu.
7. Concursul de Matematica Aplicatica "Adolf Haimovici" cu etapele pe școala, sector – 1
mențiune, municipiu. Dna prof. Elena Popescu a făcut parte din comisia de organizare a
etapelor pe școală, sector, municipiu.
8. Concursul ± Poezie în colaborare cu catedra de Limba Română.
9. Dna profesor Elena Popescu a făcut parte din comisia de organizare a Sesiunii
Internaționale de Comunicări Știintifice "Perspective ale cercetării universului cosmic",
organizată de Colegiul Tehnic de Aeronautica "Henri Coanda", la data de 3 aprilie
2014. Liceul nostru a fost reprezentat de : Manea Alexandru, clasa a IX-a B – premiul I
(cood.prof. Elena Popescu) și Rudăreanu Răzvan, clasa a V -a B (coord.prof.Mihaela
Gîț)
10. Proiecte internaționale: dna profesor Mihaela Gîț s -a implicat în derularea mai multor
proiecte e-Twinning cu școli partenere din Europa:
1. G.A.M.E!(„Garden in Amazing Mathematical Experiences”) – cl. a V-a B și a VIa A – cu Franța, Italia, Polonia, Slovenia, Spania.
2. F.A.I.R. play! (Functions and Applications in Immediate Reality play) – cl. a
VIII–a B – cu Franța, Spania, Turcia.
Pentru proiectele e-Twinning derulate în anul școlar precedent a obținut 2 certificate
naționale de calitate și 1 certificat european de calitate.
11. Tot sub îndrumarea dnei profesor Mihaela Gîț, liceul nostru a fost reprezentat la
Simpozionul Internațional de Matematici pure și aplicate „Arhimede”- 2014 de către
eleva Dinescu Alexandra din clasa a VI-a A.
12. Doamna profesor Elena Popescu și domnul profesor Adrian Neagoe au organizat, cu
sprijinul direcțiunii și al colegilor din juriu, a XV-a ediție a Concursului de referate -cu
participare internațională- ”Simboluri în Universul Cunoașterii”. Elevii coordonați de
prof. Elena Popescu, prof. Mihaela Gîț și prof. Adrian Neagoe au obținut 9 premii și 3
mențiuni.
13. Doamna prof. Elena Popescu a continuat activitatea de profesor metodist ISMB.
Doamna prof. Elena Popescu a fost membru în comisiile: UCECOM (noiembrie),
evaluare lucrări de bacalaureat (ianuarie), Comisia de acordare a sprijinului financiar
"Bani de liceu", Comisia de organizare și evaluare a Olimpiadei de matematică-sector
6, etapa pe sector-23 februarie 2014.

14. Doamnele prof. Elena Popescu și Mihaela Gîț au făcut parte din comisia de evaluare a
candidaţilor înscrişi la concursul de titularizare, prin efectuarea inspecţiilor speciale la
clasă.
15. Domnul profesor Adrian Neagoe a fost membru în consiliul de administrație al liceului.
A întocmit și în anul școlar trecut orarul școlii și s-a ocupat în continuare de
planificarea serviciului pe școală.
16. Dna profesor Mihaela Gîț s-a ocupat în continuare de actualizarea site-ul liceului.

REZULTATELE CATEDREI DE MATEMATICA AN ȘCOLAR 2013 - 2014

OLIMPIADA DE MATEMATICA
ETAPA PE SECTOR - 23 FEBRUARIE 2014

CLASA
a V-a B

PREMII ETAPA PE SECTOR
ELEVI CALIFICATI PENTRU ETAPA PE MUNICIPIU
NUME SI PRENUME
PREMIUL
PROFESOR
IVAN MATEI
PREMIUL III
M.GÎȚ

ETAPA PE SECTOR - 23 FEBRUARIE 2014
CONCURSUL DE MATEMATICA APLICATA "A. HAIMOVICI"
PREMII ETAPA PE SECTOR
ELEVI CALIFICATI PENTRU ETAPA PE MUNICIPIU
CLASA
NUME SI PRENUME
PREMIUL
PROFESOR
a IX -a E
LINCAN ANDREI
E.POPESCU
Șt.naturii
a XII-a D Șt.
LAZAR ANDREEA
MENTIUNE
E.POPESCU
naturii

CLASA
a V-a C
a V-a C
a V-a B
a VI-a A
a VII-a B
a VIII-a A
a X-A D
a X-A D

CONCURSUL NAȚIONAL ARHIMEDE
ETAPA I, 23 Noiembrie 2013
NUME SI PRENUME
PREMIUL
BATRINEANU ANA
MENTIUNE
PANAIT MARIA
MENTIUNE
ZEGREAN DIANA
MENTIUNE
MIRON DIANA
MENTIUNE
FEODOR IRIS
MENTIUNE
VASILESCU VLAD
MENTIUNE
DINESCU VICTOR
MENTIUNE
CIUBOTARU RARES
MENTIUNE

PROFESOR
C.GEARTU
C.GEARTU
M.GÎȚ
M.GÎȚ
M.GÎȚ
N.CAȚAN
A.NEAGOE
A.NEAGOE

CLASA
a VI-a A
a VI-a A
a X-A D

CONCURSUL NAȚIONAL ARHIMEDE
ETAPA a II-a 1 Martie 2014
NUME SI PRENUME
PREMIUL
DINESCU ALEXANDRA
PREMIUL III
CIOCA MATEI
MENTIUNE
DINESCU VICTOR
MENTIUNE

M.GÎȚ
M.GÎȚ
A.NEAGOE

CLASA
a VI-a A
a VI-a A

CONCURSUL NAȚIONAL ARHIMEDE
ETAPA a III-a 10 Mai 2014
NUME SI PRENUME
PREMIUL
DINESCU ALEXANDRA
MENTIUNE
DINESCU VICTOR
MENTIUNE

PROFESOR
M.GÎȚ
A.NEAGOE

CONCURSUL NAȚIONAL EVALUARE ÎN EDUCAȚIE
ETAPA I, 19 Octombrie 2013
CLASA
NUME SI PRENUME
PREMIUL
a V-a A
BĂDESCU IOANA
LOC III/NAȚIONAL
a V-a A
MĂNUC VICTOR
LOC III/NAȚIONAL
a V-a B
ZEGREAN DIANA
LOC III/NAȚIONAL
a V-a B
IVAN MATEI
LOC IV/NAȚIONAL
a V-a A
TĂRBĂȘANU ADINA
LOC IV/NAȚIONAL
a V-a A
DUMITRIU TEODORA
LOC X/NAȚIONAL
a V-a B
MELIHOV EMA
LOC X/NAȚIONAL
a VI-a C
LUPAȘCU IULIA
LOC I/NAȚIONAL
a VI-a C
MIHEȚ VLAD
LOC III/NAȚIONAL
a VI-a D
OANCEA VLAD
LOC III/NAȚIONAL
a VI-a A
AGALOPOL MIHAI
LOC IV/NAȚIONAL
a VI-a D
IVĂNESCU ALEXANDRU LOC IV/NAȚIONAL
a VI-a C
CULDA MARA
LOC V/NAȚIONAL
a VI-a A
ȘTEFĂNESCU IRINA
LOC VIII/NAȚIONAL
a VII-a B
TĂNASE TUDOR
LOC III/NAȚIONAL
a VII-a B
FEODOR IRIS
LOC IV/NAȚIONAL
a VII-a B
ANTON EDUARD
LOC V/NAȚIONAL
a VII-a A
BREHNĂ DIANA
LOC VI/NAȚIONAL
a VII-a B
GHIȚĂ CODRUȚ
LOC VII/NAȚIONAL
a VII-a B
GHEȚU MIHNEA
LOC IX/NAȚIONAL
a VII-a A
SANDU LAURA
LOC X/NAȚIONAL
a VIII-a B
CÂLȚEA ARMAND
LOC IX/NAȚIONAL
a IX-a D
ANTON BIANCA
LOC I/NAȚIONAL
a IX-a D
OPREA ANDREI
LOC I/NAȚIONAL
a XI-a C
VOINEA IULIANA
LOC V/NAȚIONAL

PROFESOR
A.NEAGOE
A.NEAGOE
M.GÎȚ
M.GÎȚ
A.NEAGOE
A.NEAGOE
M.GÎȚ
B.LIȚĂ
B.LIȚĂ
A.NEAGOE
M.GÎȚ
A.NEAGOE
B.LIȚĂ
M.GÎȚ
M.GÎȚ
M.GÎȚ
M.GÎȚ
B.LIȚĂ
M.GÎȚ
M.GÎȚ
B.LIȚĂ
M.GÎȚ
A.NEAGOE
A.NEAGOE
A.NEAGOE

CLASA
a VI-a A
a VI-a A
a VI-a A
a VII-a B

CONCURSUL NAȚIONAL EVALUARE ÎN EDUCAȚIE
ETAPA a II-a, 22 februarie 2014
NUME SI PRENUME
PREMIUL
PROFESOR
MARINESCU BIANCA
LOC II/NAȚIONAL
M.GÎȚ
LEONTE ANDREEA
LOC III/NAȚIONAL
M.GÎȚ
ȚIONAL
OLTEANU OANA
LOCVII/NA
M.GÎȚ
GHEȚU MIHNEA
LOC IX/NAȚIONAL
M.GÎȚ

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ MISTER PI
3/14/2014
CLASA
NUME SI PRENUME
PREMIUL
PROFESOR
a VI-a A
ȘTEFĂNESCU IRINA
PREMIUL I
M.GÎȚ
a VI-a A
CIOCA MATEI
MENTIUNE
M.GÎȚ
a VI-a A
LEONTE ANDREEA
MENTIUNE
M.GÎȚ
a VI-a A
MARINESCU BIANCA
MENTIUNE
M.GÎȚ

CLASA
a VI-a A
a VII-a B

CONCURSUL NAȚIONAL EUCLID
ETAPA a III-a, 11mai 2014
NUME SI PRENUME
PREMIUL
OLTEANU OANA
PREMIUL I
GHEȚU MIHNEA
MENTIUNE

PROFESOR
M.GÎȚ
M.GÎȚ

17. Nu ne-am limitat doar la matematică.
a. Profesorii sunt preocupați de perfecționarea lor continuă.
 Dna profesor Elena Popescu a absolvit cursurile:
- Educație pentru drepturile omului și ale copilului, acreditat prin
O.M.E.C.T.S.nr.4736, cu durata de 46 de ore și 12 credite profesionale
transferabile, organizat de CCD
- Integrarea elevilor cu constrangeri sociale in viata reala, avizat OMEN
nr.59236/21.11.2013, din cadrul proiectului european LLP-LDV-TOI "BIG
PICTURE
LEARNING:INNOVATIONS
FOR
STUDENTS
WITH
CONSTRAINTS" Nr. de referinta :2012-1-LEO05-08670, 10-16.02.2014-CCD.nr.
ore:24
- TIC în susținerea pregătirii la matematica a elevilor, organizat de ISMB, CCD
Bucuresti si S.C.Arnia Software S.R.L., in perioada 12-13.10.2013-12 ore.
- Matedidactica-acreditat de către MEN-DFC prin OMEN nr. 5550/ 21.11.2013,
272 ore, cu un număr de 45 credite profesionale transferabile.
 Dna prof. Diana Stanciu a publicat o lucrare în analele Universită ții București. A avut
inspecțiile curente pentru echivalarea doctoratului cu gradul didactic I. Dna.prof.Diana
Stanciu a absolvit cursul Matedidactica.




Dl. prof. Adrian Neagoe a obținut gradul didactic II. De asemenea a a absolvit cursul
de perfecționare - 25 credite transferabile la Universitatea București.
Dna prof. Mihaela Gîț a participat cu o comunicare la Conferința Națională de
Educație Matematică organizată de SSMR. A publicat două articole: unul în cartea
„Învățarea prin proiecte e-Twinning”-Compendiu de practici didactice inovative, altul
în revista on-line iTeach: „Experiențe didactice”. A obținut Certificatul
de
„Ambasador e-Twinning”. Dna.prof.Mihaela Gîț a absolvit cursul Matedidactica.
S-au derulat foarte multe activități interesante și utile pregătirii pentru viață a
elevilor noștri, de exemplu:
Prof. Diana Stanciu a participat cu elevii clasei a IX-a C la vizionarea spectacolului
de teatru „O scrisoare pierdută”, la Balul Bobocilor și la campania umanitară
„Zâmbetul din cutie”.
Prof. Adrian Neagoe a participat la acțiunea de voluntariat „Let’s do it Romania”; în
cadrul parteneriatului cu Școala Specială nr.8, prof. Adrian Neagoe și Raluca Matei au
realizat acțiuni de sprijin pentru elevii de acolo. Dl.profesor a participat la 2 spectacole
de teatru, la spectacolul TV 37⁰ și la POLIFEST – Ziua Porților deschise a UPB. De
asemenea a participat la Târgul educațional prezentând oferta pentru clasa aVIII -a.
Prof. Elena Popescu a participat cu clasa a IX-a E la Târgul Educațional București ediția a IX-a, la World Trade Center București, la Balul bobocilor, Fii și tu Moș
Craciun, ”Siguranța pe Internet”, plimb ări în parc.
Prof. Mihaela Gîț împreună cu elevii din clasa a V -a B a participat la acțiunile:
”Siguranța pe Internet”, „Mic și ecologist”, a fost în vizită la Grădina botanică, în
Parcul Herăstrău.
Toți profesorii diriginți împreună cu clasele pe care l e conduc au contribuit la buna
desfășurare a activității „Bradul dorințelor”.

b.
-

-

-

-

-

In “Săptămâna Altfel” s-au desfășurat foarte multe activități interesante atât în planul
educativ cât și în cel științific.
Catedra de fizica, chimie, biologie – Raport de activitate – anul scolar 2013-2014
Profesorii din cadrul catedrei de Biologie-Chimie-Fizica în anul şcolar 2013– 2014 au realizat
urmatoarele activitati:
 Au întocmit documentele curriculare oficiale şi au elaborat planificari anuala si
semestriale conform programelor şcolare în vigoare.
Pentru desfăşurarea unui proces instructiv de calitate, au proiectat fiecare unitate de
învăţare, utilizând strategiile de instruire, materialele şi mijloacele didactice, atât
tradiţionale cât şi alternative.
Pentru elaborarea documentelor şcolare au utilizat mijloace TIC.
 Au organizat şi desfăşurat activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare,
nevoile şi interesele educabililor, precum:
1. Au participat în 27 sept.2013 la activitatea “Noaptea Cercetătorilor “ cu un grup de
elevi de la Liceul Teoretic Jean Monnet, clasa a VII-a B (diploma de participare), Cls a
XI a E- prof Elena Panter, Iulia Cristea, Daniela Taban.

2. Au organizat în cadrul comisiei pentru combaterea violentei in scoala, activitatea
extraşcolară cu titlul “Cheia este la tine”împreună cu reprezentanti ai politiei Capitalei
-prof D. Taban si elevii clasei a X a C.
3. Cu ocazia Zilei Nationale a României am organizat activitatea Parada Fizicienilor
Români la clasa a VII-a B, Liceul Teoretic Jean Monnet cu prezentare de machete şi
experimente célèbre ale fizicienilor,1-6 dec 2013- prof. E. Panter
6. Pe 18 dec. 2013 prof de biologie Catalina Ciobanu, D.Taban au organizat
Olimpiada de Biologie faza pe scoala.Subiectele au fost intocmite de prof C.
Andronic, C. Ciobanu, G. Petrescu, D. Taban, iar corectarea subiectelor a fost realizata
de prof. C. Ciobanu, V. Dinca si D. Taban.
7. Pe 18 dec. 2013catedra de fizica a organizat olimpiada de fizica.
8. Prof. E.Panter.a făcut pregătire pentru olimpiadă cu elevul Anton Eduard,cls. a VIIa B, pentru faza pe sector la care s-a calificat în săptămâna 10-18 ian.2014.
9. Prof. C.Afrim, C. Ciobanu., D.Taban au pregatit pentru faza pe sector elevii
calificati la olimpiada de biologie din 25 ian 2014.
10. prof. C. Afrim a obtinut doua premii II cu elevii clasei a X a D.
11. Prof D.Taban a obtinut trei premii II cu elevii clasei a VII, doua premii III ( cls a
VII si a XI ).
In urma desfasurarii olimpiadei de biologie, faza pe municipiu, s-au obtinut
urmatoarele rezultate :
1. Prof C. Afrim - Matei Alexandra , cls a X-a D, premiul al II-lea;
2. Prof. D. Taban – Burtea Alexandra, cls a XI-a E, premiul I cu paticipare la faza
nationala;
_ Deak Ana, cls a VII-a A, premiul III;
_ Dan Alexandra, , cls a VII-a A, premiul III;
_ Breahna Diana, , cls a VII-a A, premiul III;
_ Sora Alesia, cls a VII-B, mentiune;
Concursul interjudetean G.E. Palade a adus urmatoarele rezultate :
Prof D.Taban – Miron Diana , cls a VI-a A, mentiune;
- Nicorici Vlad , cls a VI-a D, mentiune;
- Dinescu Alexandra, cls a VI-a A, mentiune;
- Niculescu Sofia, cls a V a A, mentiune;
- Badescu Ioana, cls a V-a A, premiul II, cu participare la faza
nationala.

 În cadrul activităţilor de predare - evaluare profesorii catedrei au utilizat strategii
didactice ce asigură caracterul aplicativ al învăţării, utilizând diferite forme de
organizare a activităţii, metode şi procedee centrate pe formarea şi valorificarea
potenţialului fiecărui elev , formând astfel deprinderi de studiu individual şi în echipă
în vederea dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi”. Au utilizat atât resurse
materiale existente în şcoală, cât şi resurse materiale elaborate personal în vederea
optimizării activităţilor didactice - inclusiv resurse TIC.

 În anul şcolar trecut profesorii catedrei de Biologie –Chimie – Fizica au aplicat testele
iniţiale şi predictive, realizând apoi interpretarea şi comunicarea rezultatelor în cadrul
şedinţelor de Catedră şi a şedinţelor cu părinţii. Prin valorizarea exemplelor de bună
practică s-a realizat motivarea elevilor pentru achiziţiile viitoare ale elevilor.



Au utilizat diverse instrumente de evaluare (teste, evaluare orală, fişe de
lucru,portofolii, proiecte tematice, machete, referate, eseuri, evaluarea deprinderilor
practice din laboratorul virtual AEL, evaluarea sumativă, etc ) Au contribuit la
asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor
activităţilor de evaluare şi am promovat autoevaluarea şi interevaluarea. Toate
rezultatele de evaluare au fost comunicate părinţilor în cadrul şedinţelor .

 S-a stabilit la nivelul Catedrei şi am individualizat un cadru adecvat ( reguli de
conduită, atitudini, ambient ) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu
particularităţile fiecărei clase de elevi, au monitorizat comportamentul elevilor şi au
gestionat situaţiile conflictuale prin consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor.

 Prof. E. Panter a participat la programe de formare – perfecţionare concomitent cu
serviciul la reconversia profesională –studentă masterandă la Facultatea de Horticultură
specializarea Managementul Conservării Biodiversităţii(an II), student-doctorand la
Şcoala Doctorală de ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale,
Facultatea de Biotehnologii, an II ), dobândind competenţe ştiinţifice, didactice şi
metodice ce m-au ajutat să desfăşor procesul educaţional la standarde înalte.

 Prof. I.Cristea si D. Taban au absolvit masterul din cadrul Universitatii Bucuresti“Management Educational” .

 Prof. D. Taban a fost inscrisa, incepand cu data de 22.11.2013, in Registrul national al
expertilor in management educational.

 Prof. I.Cristea a desfasurat urmatoarele proiecte : SNAC
“MENS

SANA

IN

CORPORE

SANO”

- Faza nationala a concursului de proiecte “Chimia – prieten sau
-

dusman” cu urmatorii elevi : Ene Ioana, Mirea Andrei.
A participat la olimpiada de chimie in calitate de profesor
corector;
A participat la conferinta nationala a profesorilor de chimiePoiana Brasov;
A fost profesor insotitor al lotului Bucuresti la olimpiada
nationala de chimie.

 Prof de biologie, chimie si fizica care predau la clasele a XII a realizeaza ore de
pregatire suplimentara pentru examenul de bacalaureat.

 Pe parcursul acestui semestru, au colaborat permanent cu echipa managerială, membrii
comisiei metodice şi cu familiile elevilor din clasele pe care le-au îndrumat.

 Au promovat oferta educaţională a şcolii şi imaginea instituţiei în comunitate, prin
participarea şi rezultatele elevilor la
extraşcolare.

concursuri, activităţi extracurriculare şi

 Prof catedrei respecta normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI
şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ
precum şi sarcinile suplimentare, au îndeplinit cu rigurozitate serviciul pe şcoală.

Catedra de istorie-geografie - Raport de activitate-Anul scolar 2013-2014

Activitatile desfasurate in anul scolar 2013-2014 s-au axat pe determinarea
cresterii competentelor profesorilor din cadrul catedrei de a operationaliza cu forme variate si
metode active de proiectare, predare, evaluare specific disciplinei de invatamant, asigurand
astfel calitatea in procesul de formare profesionala. Toate activitatile
proiectate/organizate/derulate au avut drept criteria urmatoarele component: calitatea,
echitatea si eficienta.
CURRICULUM

Proiectarea activitatii la nivelul invatamantului gimnazial si liceal s-a realizat
prin dezvoltarea de competente, prin insusirea de cunostinte pe baza abordarii
transdisciplinare a continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a tinut cont de noile
reglementari elaborate de MEC, precum si de recomandarile primate din partea inspectorilor
de specialitate. Profesorii din cadrul catedrei au parcurs material, conform planificarilor
calendaristice proiectate pe unitati de invatare.
CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII
Pentru anul scolar 2013-2014 profesorii din cadrul catedrei

au propus optionale pentru

fiecare ciclu de invatamant.
ACTIVITATI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE SI

EXTRASCOLARE

In cadrul catedrei de istorie au avut loc urmatoarele activitati:
a. Participarea la sedinte metodice si la cercurile pedagogice organizate la
scoala nr 17” Pia Bratianu”;
b. Pregatirea elevilor pentru concursurile scolare;
c. In luna octombrie a avut loc comemorarea Holocaustului prin sustinerea
unor referate de catre elevi ai claselor a X-a D si a X-a B care au fost urmate de o dezbatere
cu participarea prof. Patulea Veronica si a prof. Stoica Bogdan;
d. S-au obtinut rezultate foarte bune la olimpiada de istorie: domnul profesor
Stoica Bogdan si doamna profesor Veronica Patulea a avut elevi calificati la faza nationala;
e. Cu ocazia zilei Liceului Jean Monnet au participat la sesiunea de referate”
Simboluri in universal cunoasterii” sapte elevi care au obtinut premii si mentiuni. Elevii au
fost pregatiti de doamna profesor Veronica Patulea.
f. S-au organizat si desfasurat excursii si vizite la muzee. Doamna profesor
Patulea Veronica a vizitat cu elevii clasei a XII-a D expozitia “Dracula voievod sau vampir?”
organizata la Muzeul de Arta a Romaniei.
In cadrul catedrei de geografie s-au urmarit urmatoarele obiective:
a.
Desfasurarea in conditii optime a activitatilor de predare-invatareevaluare;
b.
Asigurarea unui demers didactic calitativ care sa permita formarea
valorilor, atitudinilor si competentelor vizate;
c.
Prezentarea informatiilor in sistem disciplinar;
In vederea atingerii tuturor obiectivelor s-au desfasurat o sertie de activitati:
a.
Proiectarea cativitatii instructive educative;
b.
Corelarea continutului activitatilor de invatare cu obiectivele generale
prevazute de programa scolara (in conformitate cu numarul de ore allocate);

c.

Realizarea planificarilor calendaristice in conformitate cu metodologoa

d.
e.

Asigurarea notarii ritmice a elevilor;
Aplicarea testelor de evaluare dupa modelul celor de la BAC (itemi

in vigoare;

variati);
f.
Selectarea elevilor pentru olimpiada faza pe scoala;
g.
Cu ocazia zilei Liceului Jean Monnet au participat la sesiunea de
referate
” Simboluri in universal cunoasterii”, elevi sub indrumarea prof. Ana Maria
Marin si Silvia Ghioca.
h.
Pregatirea suplimentara a elevilor din clasa a XII_a in vederea
sustinerii examenului de BAC;
i.
Organizarea unor vizite si excursii tematice: Muzeul de Geologie;
Facultatea de Geografie de catre prof. Ana Maria Marin- cu elevii de liceu.
j.
Prezantarea in cadrul comisie la disciplina geografie a temei “ Zonele
biogeografice” din cadrul unitatii de invatare “Biosfera”.
k.
Organizarea concursului de geografie Terra – faza pe sector
l.
Prof Silvia Ghioca a avut rezultate deosebite la olimpiada de geografie
–faza pe sector, pe municipiu si faza nationala.
m.
Prof Marin Ana Maria a avut rezultate deosebite cu elevii participant la
Concursul National de Geografie “ Terra “ faza pe sector, pe municipiu si faza nationala.
EVALUAREA REZULTATELOR SCOLARE

Profesorii din cadrul catedrei au urmarit obtinerea de performante a
continuturilor invatarii, performante masurate periodic in cadrul testarilor predictive,
formative si summative, confirmandu-se o calitate sporita a actului didactic comparative cu
anii scolari precedenti, aspect reliefat in concursurile scolare si olimpiade.
RELATIILE CU FAMILIILE ELEVILOR SI REPREZENTANTII COMUNITATII

Pentru obtinerea unor rezultate deosebite la invatatura si disciplina s-a
mentinut o relatie permanenta intre parinti si cadrele didactice.
Catedra de religie – Raport de activitate – Anul scolar 2013-2014
Catedra de religie si-a propus in anul scolar 2013 – 2014 sa desfasoare activitati
instructive si educative care sa conduca la rezultate eficiente in cadru procesului de invatare.
Aceste activitati au fost posibile datorita unor interventii competente ale cadrelor
didactice bazate pe:
 Cunoasterea colectivelor de elevi;
 Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluari formative si summative
cu caracter compensator de natura ameliorative-constructiva;
 Interes pentru perfectionare si autoperfectionare;
 Dorinta de imbunatatire a relatiei de comunicare cadru didactic-cadru didactic si elevcadru didactic;
 Motivatie si interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului scolii noastre
furnizoare de educatie;
 Deschidere in a aplica strategii de lucru care sa asigure intelegerea noilor cunostinte si
aplicarea lor in teme;

DOMENII/MONITORIZARE

Organizarea si proiectarea unui curriculum personalizat in functie de colectiv, dar si in
functie de standardele de referinta s-a concretizat in:
 Intocmirea macroproiectarii si a proiectarii didactice pe continuturi de invatare,
conform procedurilor de implementare a programei scolare;
 Elaborarea curriculumului pentru disciplinele scolare;


PERFECTIONAREA CONTINUA



Inscrierea la gradul II – prof. Voinescu Gabriela

ACTIVITATI EDUCATIVE

In semestrele I si II intreaga activitate a profesorilor de religie a fost focalizata prin
aplicarea cerintelor curriculumului scolar specific invatamantului primar,gimnazial si liceal,
prin raportarea directa la particularitatile colectivelor de elevi.
La inceputul anului scolar s-a stabilit cadrul general de organizare a activitatii
profesorilor din catedra. Pe data de 12 septembrie 2014 profesorii au participat la consfatuirea
generala pentru disciplina religie. S-au intocmit atat planul managerial cat si planificarile
calendaristice si proiectarea unitatilor de invatare. De asemenea fiecare profesor a realizat
proiecte didactice sau schita de proiect didactic.Totodata au fost elaborate teste initiale pentru
elevii claselor a V-a si a IX-a aplicate pana la inceputu lunii octombrie 2013.
In vederea eliminarii treptate a greselilor constatate in testele predictive au fost alocate
ore pentru intelegerea sau aprofundarea unor lectii cu un continut dificil.
In semestrul I s-a organizat olimpiada de religie – faza pe scoala -.Au fost obtinute
urmatoarele rezultate:
 Premiul II la olimpiada de religie – faza pe sector – eleva CIOARIC LETISIA clasa
10 B;
 Premiul II la olimpiada de religie – faza pe municipiu – eleva CIOARIC LETISIA
clasa 10 B;
De asemenea profesorii de religie au participat la concursul interdisciplinary ‘SFINTII
PRIETENII COPIILOR” pentru clasele V-VI – faza pe municipiu la care s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
 Premiul III – elevi PANAIT MARIA (clasa 5C) si VAENI LUCA (clasa 5A);
 Mentiune – elevi STEFANESCU IRINA (clasa 6A) si VOICU MARIA(clasa 6A);
 Mentiune – elevi OLTEANU OANA (clasa 6A) si SERSESCU MARTA (clasa 6 B);
Au fost organizate urmatoarele excursii:
o Excursie Targoviste – Manastirea Dealu pe 7 decembrie 2013;
o Excursie Sinaia - Bran-Paraul Rece pe 15 iunie 2013;
In “Saptamina altfel” s-au organizat urmatoarele activitati:
- Concurs de origami pe 10 aprilie 2014;
- Realizarea de icoane pe 9 aprilie 2014;
- Vizionarea spectacolului de circ “Zana oglinjioara” pe 11 aprilie 2014:
La inceputul anului scolar elevii claselor a V-a au participat pe 28 octombrie 2013 la
Campania pentru persoanele cu dizabilitati senzoriale “Diversitiy week”.
De asemenea profesorii de religie s-au implicat in activitatea urmatoarelor comisii:
o Responsabil in “Comisia de monitorizare a frecventei elevilor pe niveluri de
studii”(prof.Talaba Ana);

o Membru in “Comisia de organizare a olimpiadei de religie” (profesori Talaba Ana si
Voinescu Gabriela);
De asemenea profesorii de religie au participat la diferite concursuri si examene
national dupa cum urmeaza:
- Profesor evaluator(Talaba Ana) la olimpiada de religie faza pe sector;
- Profesor evaluator(Talaba Ana) la olimpiada de religie faza pe municipiu;
- Profesor supraveghetor(Talaba Ana) la examenul national de capacitate;
- Profesor supraveghetor(Voinescu Gabriela) la examenul national de
bacalaureat;
Catedra de Socio-Umane – Raport de activitate – Anul scolar 2013-2014

I. Curriculum
Documente şcolare
Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională

Opţiunea (Da/Nu)
da

II. Managementul şcolar
1. Documente şcolare
Documente şcolare
Opţiunea (Da/Nu)
Elaborarea corectă a documentelor de planificare a muncii da
individuale şi predarea la timp a acestora
2. Asistenţa la ore
Cine a efectuat asistenţa/profesor asistat/clasa
1. Prof. Diana Răducanu/prof. Anda Căpraru/clasa a IX-a C

Data
11.02.2014.

3. Cercuri şi activităţi
Denumirea cercului/activităţii
Nr. elevi
1. Prof. Anda Căpraru
25
Programul “Educație prin cultură”, în parteneriat cu ISMB și
Societatea Culturală Bizantină
8.11.2013 Augustin, “Confesiuni”, lector: pr. Lucian Dinca
1.02. 2014 Dante Alighieri, ”Divina comedie”, lector: prof. dr.
Corina Anton
15.02.2014 „Golemul”, lector: Prof. Felicia Waldman, Institutul
de Studii Ebraice.
29.03.2014 „Povestea Graalului”, Chretien de Troyes. Lector:
prof.dr. Mihaela Voicu.
26.04.2014 „Apararea lui Socrate”, Platon. Lector: prof. dr.
Francisca Baltaceanu.
7.06.2014 „Narcis si Gura-de Aur”, H. Hesse. Lector: dr. Anda
Capraru.
2. Prof. Mihaela Linte
Grup
elevi XI
Concert si vizita la Muzeul National al Literaturii Romane
A, XI B

Nr. ore
Intalniri
lunare

26.
10.2013

III. Resurse umane
1. Participarea cadrului didactic la activităţi metodico-ştiinţifice organizate de ISMB / Liceul
Teoretic Jean Monnet

Activitatea
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prof. Anda Căpraru
Prof. Carmen Ciulpan
Prof. Mihaela Linte
Organizarea fazei pe scoala a Olimpiadei de Stiinte Socio-Umane
Prof. Carmen Ciulpan, profesor asistent la etapa pe sector a
Olimpiadei de Stiinte Socio-Umane
Prof. Anda Căpraru, profesor evaluator la etapa pe sector a
Olimpiadei de Stiinte Socio-Umane
Prof. Carmen Vișan
„Violenta in familie si scoli” -D.G.P.C.
Sesiune de referate- clasele a- X-a-„Planul de afaceri”
-clasele a –XI-a „Promovarea produsului”
Sesiune desene”Hai sa dam mana cu mana”
Prof. Epure Iuliana, prof. asistent Olimpiada de Lingvistică
Prof. Anda Capraru -Parada elevilor bucuresteni
Prof. Anda Capraru -„Civismul, optional ?”, parteneriat APCRC
Prof. Anda Capraru- Profesor asistent la Olimpiada de Matematica,
sector
Prof. Anda Capraru - Participare conferinta A.N.P.C.P.P.S. si
A.D.D.E.
Prof. Anda Capraru - Simpozionul “Symbols in the universe of
knowledge”

Perioada
decembrie 2013

25. 01. 2014

25.11.2013
24.01.2014

23.11.2013
1 iunie 2014
10-11 aprilie 2014
23 februarie 2014
14.05. 2014
10.05.2014

2. Participarea cadrului didactic la programe de perfecţionare şi dezvoltare profesională
organizate de MECTS, CCD, instituţii de învăţământ superior, centre de formare

1.

Denumirea programului de perfecţionare
Prof. Anda Căpraru
Doctorat- anul III

Organizator
Facultatea de Filosofie,
Universitatea
București

Durata
3 ani

3. Situaţia înscrierii la grade didactice

Gradul didactic

Tipul inspecţiei

Cine a efectuat inspecţia

4. Nivelul de pregătire a elevilor

Pregătirea suplimentară a elevilor
Pentru Bacalaureat
Pentru Evaluarea naţională
Pentru Olimpiadă

Clasa
XII A
a IX-a A, 4
(prof.
Capraru)

Nr. elevi
1

Nr. ore
3h/sapt
2 ore/ sapt.

1 ora/sapt
a XII-a B,

(prof. Linte)
5. Rezultate la etapa municipală a olimpiadelor

Numele şi prenumele elevului/disciplina/ clasa
1. Artiom Radu/Logică/ IX A
2. Ceaușu Cristian/ Logică/ IX A
3. Guțu Miruna /Logica/IX A
4 Rîndașu Diana/Filosofie (C.N. Gh. Lazar)

Premiul
I
II
I
I

IV. Parteneriate şi programe
1. Parteneriat internaţional

1.

Denumirea programului
Prof. Anda Căpraru
Proiectul G.O.L.I. A.

Partener
ISFOR API, Italia

Nr. elevi
Activităţi desfăşurate
5
(C.N. Training, workshop-uri
Gh.
Lazăr)

2. Parteneriate naţionale, municipale, colaborare cu Poliţia, Pompierii, instituţiile culturale

1.

Denumirea programului
Educație prin cultură

2.

Civismul, optional?

Partener
Nr. elevi
Societatea
25
Culturală
Bizantină,
I.S.M.B., Centrul
ecumenic « Petru și
Andrei »
A.P.C.R.C.
15 (IX B)

Activităţi desfăşurate
Lecturi,
discuții,
dezbateri,
întâlniri
lunare cu specialiști.

Prelegeri, dezbateri

V. Alte activităţi/aspecte care ar trebui menţionate
Prof. Anda Căpraru
1. Sustinerea tezei de doctorat (noiembrie 2013), obținerea titlului de doctor.
2. Articole publicate:
I. “The function of apophatic discourse in Proclus’ Commentary on Plato’s
Parmenides”, în The Scientific Journal of Humanistic Studies, ISSN 2066-8880, nr.
9/noiembrie 2013;
II.„Despre basme cu J.R.R. Tolkien si C.S. Lewis”, Cultura, 27 februarie 2014.
3. Implicarea, in calitate de vicepresedinte pe probleme culturale al Societatii Culturale
Bizantine, in organizarea simpozionului „Elenismul si ideea europeana”, desfasurat in
parteneriat cu Uniunea Elena din Romania, 31 mai 2014.
Cabinetul de asistenta psihopedagogica – Raport de activitate-Anul scolar-2012-2013

Catedra de Educatiea artistica – Educatie plastica – Educatie muzicala - Raport de
activitate - Anul scolar - 2013-2014

1.Concurs
Carrefour, editia
de Paste 2014

2.Concurs

Premiul III,
bicicleta
Diplôme de
participare
Pentru elevii
claselor I
VIII
Premiul I

municipal,,Monu
mente de
arhitectura din
Bucuresti in
ochii copiilor,
,,307 ,,Ganduri
si culori,,

3.Concurs,
municipal
,,Liceul de arte
plastice
N.Tonitza,
Concurs
,, Porti deschise,,

Premiul II
Premiul III
Premiul III
4.Concurs
municipal de arte Mentiune

STEFANOIU Cls.
CALIN
VB

ZORAN
FILIPOIU

Participa
elevii :
SERSESCU
MARTA,pre
miul I
BALTEI
TEODORA,
mentiune
ZYTCER
CORAL,
GLIGA
IOANA,
POPA
IOANA
STEFANIA,p
remiul I
GROSU
ALEXIA,me
ntiune
FLOREA
CHELSIE
mentiune

Cls.I
VA

VI B
VC
VIIA
VIIA
IVA

VB
VIIA
VIIA
VIIC

plastice,
,,Sentimente
colorate,,

STEFANESC
U IULIA,
premiul I .
ZEGREAN
DIANA

Diplôme de
participare

ZYTCER
CORAL
GLIGA
IOANA

5.Concurs de
desene,,Alexandr
u Ene,,-Atomul,
energia viitorului

6.Concurs de
desene si religie,
faza municipala
,,Sfintii,prietenii
copiilor,,

MITROFAN
MIHAELA

Participa
elevii claselor
IV-X
Baltei
Teodora VC,
Misa Carla
VB,
Hogea
Andreea VB,
Diana
Zegrean VB,
Vlad Edith
VB,
Bunea Ana
IVB,
Popa IoanaStefania IVB,
Bianca Moisa
VIIA,
Bogdan
Melisa VIIA,
Stefanescu

7.Concurs 1
iunie, ziua
internationala a
copilului

2015

8.Concurs de
arte plastice
,,Traditii si
Enel,, la Milano.

Irina
VIIA,
Lascu Oana
IXA,
Serban
Alexandra
XD,
Hotea
Alexandra
VIIA,
Miess AnnChristinne
VIIIB
Participa
elevii claselor
VI, VII:
Premii:
Oana Olteanu
VIA si
Sersescu
Marta VIB
mentiune
Iulia
Stefanescu
VIA si
Voicu Maria
VA
mentiune,
Panait Maria
VC si
Vaeni Luca
VA premiul
III
Castigatori
concurs :
Premiul I
Denisa
Martinescu
VB,
Vlad Oancea
VID,
Adina

Tarbasanu
VA.
Premiul II
Hotea
Alexandra
VIIA, Maria
Voicu VIA,
Asimina
Tzanavas
VIIC.
Premiul
III :Ciorobea
BiancaVIB,
Omar Kamis
VIB,
Alexandra
Bedregiuc
VIIC
Participa
elevii :
Grosu Alexia
V-A,
Bunea Ana
IV-B,
Bunea Maria
VIII-B

Catedra de informatica şi educaţia tehnologică - Raport de activitate –
Anul scolar 2013-2014

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 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 ;

 A fost realizata oferta educationala pentru anul scolar 2014-2015.
 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 au făcut
parte din Comisia examenului de Competente Digitale, în calitate de examinator
 Doamnele profesor Mavrianopol Ilinca si Matei Raluca au participat la Examenele
nationale in calitate de secretari.
 Doamnele profesor Mavrianopol Ilinca si Matei Raluca au facut parte din comisia
de evaluare olimpiada informatica , faza pe sector si municipiu.
 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.
 Elevi de la clasele de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv
informatica au obtinut numeroase premii la concursuri nationale.
 Doamna profesoara Raluca Matei a incheiat parteneriate cu Scoala Speciala nr. 8 si
cu fundatia Social Media & Youth-Learning for Employment.

Pentru activitatea didactică şi metodică desfaşurată în anul şcolar 2014-2015 toti
profesorii catedrei noastre au obţinut toţi calificativul „foarte bine”.

Catedra Educatie fizica - Raport de activitate – Anul scolar – 2013 - 2014
SEMESTRUL I
LUNA OCTOMBRIE

-

-

-

-

participarea la cros O.N.Sp.Sc., faza pe sector cu grupe de fete si baieti liceu si
gimnaziu (profesori responsabili: ION MARINELA si IONESCU MARCEL);
calificarea la faza pe municipiu a elevelor: Danciu Ioana - cls.a XI-a B si Tudoroiu
Cristina- cls. a XII-a B;
participarea la CROSUL “BUCURESTI-MARATON” RAIFFEISEN BANK –
05.oct.2013 – cu grupe de elevi, fete si baieti, liceu si gimnaziu (profesori
responsabili: ION MARINELA, IONESCU MARCEL, PREDICA MARIANA si
UCE OLIMPIA);
participare la “KID’S SPORT FESTIVAL-Cupa Elevilor Bucuresteni”, fotbal baieti
gimnaziu (profesor responsabil: IONESCU MARCEL);
participare, in calitate de copilot, a prof.Ion Marinela, la CAMPIONATUL de
AUTOSLALOM – Pista Karting Amckart, cu elevii Anton Eduard, cls.a VII-a B si
Anton Bianca, cls.a IX-a D (06.oct.2013);
activitate de minihandbal cls I-IV fete si baieti (profesor responsabil: ION
MARINELA)

LUNA NOIEMBRIE

-

-

participarea la O.N.Sp.Sc., faza pe sector cu echipele de fotbal baieti liceu si gimnaziu
( profesor responsabil: IONESCU MARCEL);
Incheierea unui protocol de colaborare cu S.C. EXCITE MEDIA S.A, I.S.M.B. si prof.
Ion Marinela, pentru promovarea activitatilor motrice/sportive;
Pregatire grupe de majorete si dans fete, pentru realizarea programului artistic din
cadrul Festivalului de 50 de ani al Liceului Jean Monnet ( prof. Ion Marinela );
Participarea la programul SNAP, prin actiune de voluntariat, cu organizarea unui dans
mixt intre eleve ale liceului nostru si elevi cu deficiente de auz, de la
Scoala”Sf.Treime”;
Participare la Campionatul “CUPA 1-Asociatia Sport pentru Viata”, astfel:

a) prof.Ionescu Marcel: - atletism fete si baieti, cls.IX-X; XI-XII (obtinere loc II cu
eleva Tudoroiu Cristina-cls.a XII-a B);
- atletism baieti clasele VII-VIII
- fotbal baieti gimnaziu (obtinere loc II);
- fotbal baieti liceu;

b) prof. Ion Marinela = atletism fete si baieti, cls.V-VI si fete cls.XI-XII:
= baschet fete gimnaziu (loc IV);
= baschet fete liceu (loc I);
= baschet baieti gimnaziu (loc III);
= baschet baieti liceu.
- participare la O.N.Sp.Sc. baschet gimnaziu, fete si baieti (prof.responsabil Ion
Marinela);
- implicare in proiectul ZAMBETUL DIN CUTIE-Asociatia Sansa Ta (voluntariat)
(prof.responsabil Ion Marinela);
- sustinerea de meciuri amicale cu echipele de baschet fete si baieti-liceu
(prof.responsabil Ion Marinela);

-

activitate de minihandbal cls I-IV fete si baieti (profesor responsabil: ION
MARINELA)

LUNA DECEMBRIE

-

-

participarea la cros O.N.Sp.Sc., faza pe sector cu echipa de baschet baieti liceu
(profesor responsabil: ION MARINELA) si la tenis de masa gimnaziu fete, liceu baieti
(loc IV) si sah baieti liceu ( prof.IONESCU MARCEL);
activitate de minihandbal cls I-IV fete si baieti (profesor responsabil: ION
MARINELA).

LUNA IANUARIE

-

-

participarea la cros O.N.Sp.Sc., faza pe sector cu echipa de baschet fete liceu,
castigarea fazei pe sector si calificarea la faza municipala (profesor responsabil: ION
MARINELA);
activitate de minihandbal cls I-IV fete si baieti (profesor responsabil: ION
MARINELA).
SEMESTRUL al-II-lea

LUNA FEBRUARIE

-

participare la faza pe municipiu a O.N.Sp.Sc. cu echipa de baschet fete liceu si
obtinerea locului V (profesor responsabil: ION MARINELA).

LUNA MARTIE

-

- participare la CUPA UCECOM, cu echipa de fotbal baieti gimnaziu
prof.IONESCU MARCEL);

(

LUNA APRILIE

-

participare la CUPA COCA-COLA, cu echipa de fotbal baieti liceu liceu (
prof.IONESCU MARCEL);
- participare la CHAMPION’S FOOTBALL CUP , clasele I-II si clasele III-IV ( prof
responsabili :IONESCU MARCEL si ION MARINELA);
- participare la seminarul “PREVENIRE SI COMBATERE CONFLICTE URBANE –
mijloace de autoaparare”, tinut in “Sapatamana Altfel”, in cadrul proiectelor, in sala de sport a
liceului Jean Monnet.
LUNA MAI

-

-

-

partcipare cu elevii grupa O – cls.a XII-a la CURSA POPULARA-CURSA
COPIILOR / PETROM HALF INTERNATIONAL MARATHON BUCURESTI( prof
responsabili :IONESCU MARCEL si ION MARINELA);
participare la CUPA 1 cu: baschet fete liceu si atletism fete gimnaziu (loc III la
clasele VII-VIII, eleva SCHONER TARA, prof.responsabil ION MARINELA),
atletism fete si baieti liceu, prof.responsabil IONESCU MARCEL, echipa de fotbal
gimnaziu si liceu, baieti( prof.responsabil IONESCU MARCEL)
Participare la Concursul National de Sah “ELISABETA POLIHRONIADE”-faza pe
sectoare ( prof.IONESCU MARCEL);

LUNA IUNIE

- participarea domnului profesor IONESCU MARCEL in cadrul proiectului “Tabara Elevilor
Activi si Merituosi”, organizat de Centrul de Proiecte si Programe Educationale si Sportive
pentru Copii si Tineret”-din cadrul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti.

Comisiei de formare continua/perfectionare – Raport de activitate - Anul scolar 20132014
Potrivit prevederilor Legii Invatamantului nr. 1/2010 si OMEN 5562, formarea
continua a cadrelor didactice constituie un drept dar si o abligatie.
Personalul didactic si didactic auxiliar din Liceul „ 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 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 anul scolar 2013-2014urmatoarele cadre didactice au fost inscrise pentru obtinerea
gradelor didactice:

Draghia Elena
Roman Anne Mary
Talaba Ana
Predica Mariana
Neagoe Adrian
Blajan Laza Ana Maria
Voinescu Gabriela

lb franceza
lb. engleza
religie
Educatie fizica
matematica
lb. engleza
religie

GR.I
GR.I
GR.I
GR.I
GR.II
GR.I
GR.II

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 .

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 metodicostiintifice, simpozioane, conferinte.
Formare continua prin CCD sau alti furnizori:
Profesorii pentru invatamant primar Dragoiu Maria, Pavel Stefania, Mihalache Ionica au
urmat cursuri de formare pentru clasa pregatitoare- CURS POSDRU , 34 credite .
Prof. pentru inv primar Chindea Daniela a participat la cursurile de perfectionare organizate
de CCD- Bucuresti- „De la poveste la strategie didactica”, 30 de ore; „Invata cu
SMARTBOARD”, 30 de ore.
Prof. pentru inv primar Cornea Florica a urmat cursul POSDRU –„Instruire in societatea
cunoasterii pentru profesorii de matematica”.

Profesor Popescu Elena a participat la cursul CCD – Educatie pentru drepturile omului” ,
curs acreditat.
Prof. inv. primar Dadal Finica a participat la cursul de formare pentru implementarea
optionalului „De-a arhitectura”.
Profesor Gabriela Voiculescu a urmat cursurile programelor de formare cu credite oferite de
CCD Bucuresti- Intel Teach, Introducere in AutoCad.
Prof. Gutu Lidia a participat la proiectul „Formarea competentelor personalului didactic
pentru promovarea starii de bine a copiilor in scoli”
Participarea la proiectul „Education a l’image” initiat de ambasada Frantei- doamnele prof
Draghia Elena , Ramboaca Florentina.
Membrii catedrei de engleza au participat la cursurile de pefectionare organizate de British
Council si CCD Bucuresti.
Toate cadrele didactice membre ale comisiei invatatorilor au participat la perfectionarile
ocazionate de cercurile pedagogice desfasurate la nivelul sectorului atat in semestrul I cat si in
semestrul al II lea.
Profesor Iulia Cristea si prof. Daniela Taban au finalizat programul de maste „Management
Educational” din cadrul Universitatii Bucuresti si acesta a fost echivalat conform OMEN
5562 cu 90 de credite profesionale transferabile.
Prof Capraru Anda a obtinut doctoratul in filosofie la Facultatea de Filozofie , Universitatea
Bucuresti, iar acesta a fost echivalat conform OMEN 5562 cu 90 de credite profesionale
transferabile.
Profesor Stanciu Diana a obtinut (cu inspectie la clasa) echivalarea doctoratului cu gradul I si
conform OMEN 5562 echivalarea acestuia cu 90 de credite profesionale transferabile.
Prof esor Neagoe Adrian a obtinut prin examen gradul al II lea si acesta a fost echivalat
conform OMEN 5562 cu 90 de credite profesionale transferabile.
Cu siguranta mult mai multe cadre didactice au urmat cursuri de perfectionare dar nu au
anuntat si nici nu au adus copii dupa adeverintele sau certificatele care atesa participarea/
absolvirea acestor cursuri.
Serviciul secretariat - Raport de activitate - Anul scolar – 2013 – 2014
Activitatea serviciului secretariat s-a desfăşurat respectând şi aplicând: Legea
Învăţământului nr. 1/2011, Regulamentele şcolare, Ordinele Ministrului, Instrucţiunile
Ministerului Educaţiei Nationale, 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 2013-2014;
admiterea şi înscrierea în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2013-2014 a elevilor;
constituirea claselor;
înscrierea elevilor în clasa pregatitoare,clasa I, pentru anul şcolar 2013-2014;
situaţiile statistice pentru începutul anului şcolar 2013-2014;
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;
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
2013-2014;
întocmirea situaţiilor cu plata cu ora şi înaintarea lor la Inspectoratul Şcolar pentru
aprobare;
întocmirea contractelor pentru gradele didactice;
întocmirea catagrafiei pentru anul şcolar 2013-2014;
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, AUIPUSP.
Serviciul administrativ – Raport de activitate – Anul scolar – 2012 - 2013
S-a asigurat ritmicitatea si calitatea curateniei in intreaga unitate scolara pe timpul
vacantei de vara pentru o buna desfasurare a anului scolar 2013-2014.
Am asigurat materialele necesare curateniei si reparatiilor curente pentru o buna
desfasurare a anului scolar 2013-2014.
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.
Am monitorizat repartizarea manualelor impreuna cu responsabili claselor I – X.
Am efectuat inventarierea bunurilor din unitate si gradinita impreuna cu comisia de
inventariere.
S-a efectuat casarea unor obiecte de inventar uzate.
Am asigurat, pe baza referatelor, materiale de birotica si papetarie necesare pentru buna
desfasurare a activitatilor in catedre cat si in celelalte compartimente.
Am amenajat, impreuna cu doamnele profesoare pentru invatamantul scolar, clasele
pregatitoare din Corpul B al liceului.
Am intocmit fisele de post ale personalului de intretinere si mecanici;
Am asigurat cu materiale de curatenie pentru gradinita, m-am deplasat in mai multe
randuri pentru verificarea activitatii de curatenie si paza din cadrul gradinitei.
M-am ocupat impreuna cu d-nul Ghita Ivanciu de intocmirea fiselor de instruire privind
securitatea si sanatatea in munca si fisele de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta.
. M-am implicat in activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii prin
organizarea si achizitionarea de materiale didactice.
Am fost implicata si am participat alaturi de cadrele didactice la diferite activitati scolare:

-

Proiectul Educational Municipal „Magia Sarbatorilor – Izvor de bucurie, salba de
datini” - Editia a-III-a - dec.2013;
- Organizarea pentru activitatea „Ziua Armatei Romane in Scoli” in colaborare cu
ISMB, M.E.N. si MAI;
- Proiectul COMENIUS;
- Proiectul de voluntariat „Daruind vei dobandi”;
- Activitate metodica la nivel de sector 1 pe consiliere scolara;
M-am ocupat impreuna cu firma SCORSEZE SECURITY de intocmirea noului plan de
paza a liceului si gradinitei.
Intocmesc lunar pontajele si graficele de paza ale unitatii.
Serviciul contabilitate – Raport de activitate – Anul scolar – 2013 - 2014
Activitatea serviciului contabilitate in anul scolar 2013- 2014 a fost organizata si
desfasurata respectand si aplicand Legea Educatiei Nationale, Regulamentele Scolare
,Ordinele Ministerului, Instructiunile M.E.N , 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 care am desfasurat-o , am dovedit o permanenta preocupare
pentru efectuarea profesionalismului si o capacitate manageriala de exceptie.
De la o etapa la alta am optimizat activitatea serviciului contabilitate prin
informatizare, am determinat colegele sa se perfectioneze, participand la cursul de
Organizare si calitate in domeniul financiar – contabil.
Lucrarile specifice ale serviciului contabilitate au fost intocmite ireprosabil cu
responsabilitate si profesionalism respectand termenele de predare.
Serviciul contabilitate desfasoara toate 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 vigoare
- 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 gestioneaza valori
- urmareste aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind salarizarea si
drepturile personalului didactic si tehnico- administrativ
- intocmeste planul de munca si salarii al unitatii in conformitate cu statul 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 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 = 71 , din care
Titulari= 63
Suplinitori calificati= 7
fara studii=0
cadre didactice cu doctorat = 2
cadre didactice cu gradul I = 38
cadre didactice cu gradul II=12
cadre didactice cu definitivat=11
cadre didactice debutante =0
cadre didactice necalificate =1
cadre didactice pensionate = 5
Personal didactic auxiliar = 9 - din care ocupate 5
Nedidactic = 13 - ocupate 12

5.Parteneriate, programe educative extracurriculare si extrascolare

6. Resursele materiale
Cu sprijinul Primariei si la initiativa unui grup de parinti s-a realizat un proiect-pilot
care consta in amplasarea unor constructii modulare in cadrul carora au fost amenajate o sala
de clasa si o mini-cantina pentru elevii liceului nostru. De asemenea, a fost realizat un spatiu
de joaca pentru elevii claselor pregatitoare.
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 si la clasele pregatitoare;
ghena pentru deseurile alimentare; dotarea cu materiale sportive.
Din fonduri alocate de MEN prin ISMB a fost imbogatita dotarea salilor de clasa cu
table interactive.
S-a inlocuit circuitul electric in tot liceul deoarece era foarte vechi si nu mai putea face
fata consumului actual.
S-au facut verificari la instalatia de gaze si s-a constatat unele pierderi de gaz, care au
dus la interventii din partea fimelor specializate in domeniu. .
S-au initiat si realizat lucrari de igienizare si modernizare a tuturor spatiilor scolare ,a
coridoarelor, casei scarilor, grupurilor sanitare, etc.
S-a facut toaletarea arborilor din curtea scolii, iar unde a fost cazul s-au taiat, pentru
evitarea unor incidente neprevazute.

5. Relatiile cu comunitatea locala, cu parintii; imaginea liceului
Colaborarea cu comitetul reprezentativ al parintilor s-a desfasurat la parametri optimi:
presedintele comitetului, doamna Matei Alina si 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
constituirea Consiliului de Administratie si in functionarea acestuia prin repartizarea
reprezentantilor.
A.U.I.P.U.P.S.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
Digi TV , Realitatea TV, Antena 1, TVR, PRO TV.
A. ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI :
 Includerea unitatii noastre in programul liceelor cu bacalaureat bilingv - lb.
franceza
 Obtinerea certificatelor profesionale de informatică, limba engleza şi limba
franceză;
 Competenţa colectivului didactic;
 Participarea la toate intrunirile pe linie educativa la nivel de sector si
municipiu.
 Colaborarea fructuoasa intre coordonatorii educativi
 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 monitorizate la
nivel municipal/internet
Transmiterea în timp util a lucrărilor către instituţiile partenere;
Liceul are arondata gradinita „Jean Monnet”si clasele P – 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
Viata activa a Consiliului Scolar al Elevilor
Includerea liceului in Saptamana educatiei permanente –„Festivalul National al
Sanselor Tale”
Inscrierea Liceului Teoretic „Jean Monnet” 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 , Primăria Municipiului Bucureşti şi cele de sector, Prefectura, massmedia 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
formare/perfecţionare;
Insuficienţa personalui didiactic auxiliar, cu referire specială la operatorii I.T.

Director,
Prof. Tudorita Codreanu
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