
 
 

 

Analiza activității pentru anul școlar 2018-2019 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de 

comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de 

compartimentele Secretariat, Contabilitate, Administrativ, Bibliotecă şi cuprinde perioada 

1.09.2018- 31.08.2019.  

Capacitatea instituțională 

Managementul școlar 

Pe parcursul anului școlar 2018- 2019, la nivelul  Liceului Tehnologic „Ion I. C. 

Brătianu”, proiectarea şi organizarea procesului instructiv-educativ s-a realizat în funcţie de 

nevoile de educaţie ale comunităţii.  În acest sens, echipa de conducere  a realizat Planul 

Managerial 2018-20189 a revizuit Planul de Acţiune al Școlii  și a elaborat Planul operațional 

pentru perioada 2018-2019. 

Așa cum reiese din analizele fiecărui compartiment, din observațiile directe și din 

rapoartele de inspecție, activitatea s-a desfășurat în conformitate cu Legea Educației Naționale, 

ROFUIP, Regulamentul intern, alte legi și metodologii aflate în vigoare. 

Resursele umane au fost formate din: 66 persoane, din care 44 cadre didactice, 10 

persoane- personal didactic auxiliar și 12 persoane- personal nedidactic. De menționat este faptul 

că toate cadrele didactice au fost calificate. 

În anul școlar 2018-2019 au funcționat 25 clase cu 580 elevi, distribuiți așa cum se vede 

în graficul de mai jos:  

 



 
 

 

Este de menționat faptul că, deși populația școlară este în scădere, numărul de elevi din 

școala noastră este în creștere, în acest școlar având înscriși 616 elevi în 25 clase.  

În luna aprilie am fost vizitați de către echipa ARACIP, obținând acreditarea pentru 

specializarea Tehnician electrician electronist auto- liceu și calificarea operator la mașini cu 

comandă numerică- școala profesională. 

Activități în cadrul comisiilor metodice: 

 s-au întocmit planificările calendaristice în conformitate cu programele școlare în vigoare 

 s-au elaborat și aplicat teste inițiale: la toate disciplinele, media obținută a fost foarte 

slabă așa cum se poate vedea în analizele fiecărei catedre 

 s-au repartizat sarcinile pentru toți membrii catedrelor 

 s-au achiziționat manuale și auxiliare didactice 

 s-a realizat parcurgerea materiei conform programei și planificărilor. În unele cazuri din 

cauza lipsurilor foarte mari ale elevilor, a fost nevoie de mai multe ore pentru 

aprofundarea cunoştinţelor, fapt ce a dus la nerespectarea în totalitate a planificărilor 

 s-a participat la activitățile metodice organizate de ISJ Satu Mare 

 

Rezultate statistice la sfârșit de an școlar: 

Liceu :  

Înscrişi  la  începutul  anului  şcolar:     350 

 Rămaşi  la  sfârşitul  anului:                   346 

 Promovaţi:                323   -   93% 

 Repetenți     23    -  6,7% 

Şcoala profesională : 

  Înscrişi  la  începutul  anului  şcolar:  176 
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 Rămaşi  la  sfârşitul  anului scolar:  175 

 Promovaţi:     157    -  89 % 

 Repetenți     19    -  10,85% 

Postliceal: 

Înscrişi  la  începutul  anului  şcolar:  54 

 Rămaşi  la  sfârşitul  sem. I:   53 

 Promovaţi:     53 -   100 % 

 

În strânsă legătură cu situația la învățătură este și numărul de absențe. De specificat că a 

existat un număr de elevi care practic n-au venit la școală, n-au putut fi exmatriculați deoarece 

frecventează învățământul obligatoriu și au acumulat absențe pe parcursul întregului an. 

 

 

 

Concursuri:  cu elevii capabili de performanță s-au făcut pregătiri și s-a participat la mai multe 

concursuri: 

 Concursul la limba engleză, ,,Techno Rules,,  

 Concursul ,,La techno roule,,  

 Concursul ,, Interferenţe între lirism, creativitate şi reflecţie,,  

 Concursul Național de matematică aplicată „Adolf Haimovici”  

 Concursul de reportaje „Iosif Țiproc” 

 Concursul Sanitarii pricepuți 

 Olimpiade de TIC – faza județeană 

  Concurs de TIC pentru licee tehnologice 

 Olimpiadele de Discipline Tehnice – domeniul mecanic și electronică- liceu și calificarea 

mecanic auto- învățământ profesional 

 Concursul organizat de firma Zollner 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Liceu        350 elevi Inv. Profesional   176 elevi

Nr. Abs.

Nr. Abs. nemotivate



 
 

 Concursul de protecție a muncii Știu și aplic 

 Concursul BRD- First Tech Challenge Romania 

S-au obținut mai multe premii și mențiuni la nivel județean, iar la faza națională au participat 

două echipaje ale liceului la concursul ”Știu și aplic” și elevii Kocsis Andras la olimpiada 

tehnică- domeniul electronică automatizări, Macovei Paul- domeniul mecanică, Bodan Gabriel –

mecanic auto și elevul Crăciun Victor la concursul Adolf Haimovici. 

Rezultate la examene: 

Examenul de bacalaureat:  

      Începând cu luna noiembrie au început activitățile prevăzute în proiectul ROSE, care are ca 

obiective reducerea absenteismului și creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat. În 

cadrul acestui proiect s-au desfășurat:  

 ore remediale la materiile de bacalaureat,  

 activități extracurriculare,  

 activități de consiliere și orientare și dezvoltare personală și  

 s-au achiziționat calculatoare, copiator,  

S-a organizat simularea examenului de bacalaureat în luna martie, unde procentul de 

participare a fost bun, aproape de 100%,  dar rezultatele obținute foarte slabe.  Datele 

referitoare la promoția curentă sunt: 

      Înscriși prima sesiune- 39 , Prezenți- 37,  Promovați- 13, Promovabilitate- 35,1% 

Pe discipline, promovabilitatea a a fost mai bună, așa cum se poate observa din diagrama de mai 

jos. 
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Examenul de certificare a competențelor profesionale: 

 

 Nr. elevi înscriși în 

clasa a IX-a,  

an școlar 2015-206 

(liceu), 2016-2017 (IP) 

Nr. absolvenți 2019 Nr. elevi care au 

promovat 

examenul de 

certificare  

Nr. elevi care au 

promovat 

examenul de 

bacalaureat 

XII A 22 16 14 2 

XII B 22 19 16 8 

XII C 22 18 17 3 

XI Dp 27 19 19  

XI Ep 21 17 17  

XI Fp 27 18 17  

 

Activități metodice și de perfecționare: 

 inspecții curente pentru definitivat și grade didactice  

 profesorii au participat la  cercurile metodice organizate de ISJ 

 participarea profesorilor la cursuri de perfecționare 

 trei profesori au făcut parte din corpul profesorilor metodiști la disciplinele: TIC, fizică, 

discipline tehnice-electronică. 

Activități extracurriculare:  au fost foarte numeroase și diverse, fiind evidențiate atât în analiza 

consilierului educativ cât și la nivelul fiecărei catedre. Ele s-au desfășurat atât pe parcursul 

săptămânii Școala altfel, cât și pe parcursul întregului an școlar. 

Activități de consiliere și orientare: 

 Organizarea Consiliului elevilor 

 Derularea mai multor programe de prevenție 

 Lectorate cu părinții 

 Activități de parteneriat cu mai multe instituții 

 Activități de orientare profesională în colaborare cu AJOFM și cu alte instituții de 

învățământ superior ( din cadrul MAI, Pompieri, UT Cluj, Baia Mare, etc.) 

0

5

10

15

20

XII A
14
2

XII B
16
3

XII C
18   1

XI Dp
19
0

XI E
17   0

XI F
18
1

Elevi care nu au 
susținut ex. 

Elevi care au susținut 
ex.  



 
 

Principalele activități desfășurate în celelate compartimente: 

Secretariat: înmatriculări elevi, preluare dosare burse, situații statistice. 

Bibliotecă: actualizarea fondului de carte, participarea la activități extracurriculare. 

Contabilitate: întocmirea documentelor contabile, a situațiilor financiare, monitorizarea 

veniturilor și cheltuielilor, etc. 

Administrativ: lucrări de întreținere și reparații. 

Internat și cantină: cazare elevi, asigurarea servirii mesei, asigurarea condițiilor de igienă. 

 În concluzie, întregul personal s-a achitat de sarcinile avute, existând bineînțeles aspecte 

care trebuie îmbunătățite: creșterea promovabilității, scăderea numărului de absențe, folosirea 

unor metode didactice și activități care să-i responsabilizeze pe elevi, asigurarea efectuării 

practicii la agenții economici și pentru clasele de liceu. Ca un feedback pozitiv din partea 

comunității la adresa școlii, putem menționa faptul că planul de școlarizare propus pentru acest 

an s-a realizat în proporție de 100%. 

 

Director adj. Slătian Faustina Daniela 

 

 

 

 

 

Raport de activitate al Comisiei Metodice  

LIMBĂ ȘI COMUNICARE  

pentru anul școlar 2018-2019 

 

Comisia metodică: LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

Membrii comisiei: MARIȘ Ioana, MOȘ Carmen, ROTER Camelia, ANDREI Anca, LEȘ 

Alina, ȘTER Nadia, LUNG Anca 

Responsabil: ANDREI Anca  

Obiectivul major al procesului educațional în cadrul disciplinelor de limbă și comunicare 

este încadrarea armonioasă a elevului în comunitatea umană, deschiderea orizontului pentru 



 
 

cunoaștere și pentru stimularea activității elevilor la integrarea acestora în spațiul social-

economic, etno-cultural și contemporan. 

Pentru un demers didactic eficient, au fost stabilite responsabilitățile fiecărui membru al 

catedrei regăsite şi în fișele de atribuții. Au fost precizate de asemenea, modalitățile de evaluare a 

activității fiecărui membru, potrivit reperelor din fișa de autoevaluare, propusă în Metodologie. 

S-a pus accent pe pregătirea temeinică de specialitate (planificări, proiecte, strategii didactice), s-

au realizat testări orale și scrise atât inițiale, formative, cât şi sumative, urmărindu-se diverse 

obiective referitoare la vocabular, ortografie, punctuație, producerea de texte, interpretări, 

paralele, alegerea și discutarea programei de clasa a XII-a. 

S-a acordat o atenție deosebită claselor a IX-a și a XII-a. Pentru clasele terminale s-au 

organizat consultații. S-au întocmit și s-au discutat, la nivelul catedrei, atât testele și subiectele 

pentru lucrările scrise semestriale cat si testele inițiale. 

La testele inițiale, la clasele a IX-a, s-a constatat o mediocritate ridicată, 30% dintre elevi 

situându-se sub nota 5. S-a urmărit verificarea cunoașterii normelor de ortografie, cunoașterea și 

analiza părților de propoziție, alcătuirea propozițiilor simple, redactarea ideilor, cunoașterea 

conceptelor operaționale. O slabă cunoaștere a limbii române şi a limbilor străine,  se observă 

mai ales la elevii proveniți din mediul rural. S-au luat măsuri pentru a veni in sprijinul acestor 

elevi: muncă diferențiată, exerciții gramaticale suplimentare, metode de activitate care să solicite 

aplicarea cunoștințelor teoretice, atenție sporită orelor de limbă si comunicare, verificarea 

lecturilor literare, verificarea atentă a însușirii aparatului conceptual și a aplicării lui la nivelul 

textului, activității de cultivare a limbii prin exerciții suplimentare. 

Profesorii de limba română și limbi străine au consultat lista de competențe propuse de 

Ministerul Educației în vederea elaborării unui plan de acțiune privind elaborarea standardelor și 

a planurilor de evaluare în vederea stabilirii unui plan remedial în vederea eficientizării muncii la 

clasă. În vederea dezvoltării competențelor în rândul elevilor s-au promovat o serie de metode 

moderne de predare ce vizează receptarea adecvată a textelor literare studiate, dar mai ales o 

exprimare corectă și argumentată a unor opinii în diferite situații de comunicare atât în limba 

română, franceză și engleză.  

Profesorii din cadrul comisiei noastre au susținut activități demonstrative deosebite, au 

conlucrat în intensificarea predării inter și transdisciplinare. Au abordat metode interactive în 

cadrul lecțiilor de Limba și literatura română, engleză și franceză. Au urmărit diversificarea 

formelor şi tipurilor de evaluare (teste iniţiale, progresive, sumative, referate, proiecte, 

investigații, portofolii, autoevaluare, fișe de lectură). Au organizat demersuri didactice coerente 

care să conducă la centrarea activității pe elev şi la abandonarea tipului de învățământ 

informativ. 

S-au realizat portofolii tematice la clasă atât în ceea ce privește latura de limbă şi 

comunicare cât și literatură-a realizat feedback-ul in relația cu elevii astfel încât să conștientizeze 

necesitatea înțelegerii si dorinței de autodepășire. 

S-a desfășurat faza pe școală a Olimpiadei de Limba și literatura română, necalificându-

se însă niciun elev la faza municipală. În cazul limbilor străine nu s-a înregistrat nicio participare 

la etapa județeană a olimipiadelor.  

S-a participat la activitățile organizate de ISJ Satu Mare în specialitate (consfătuiri, 

cercuri pedagogice, olimpiade locale și județene). 

Activități realizate de catedra limbă și comunicare în anul școlar 2018-2019 

 Cu ocazia Zilei Naţionale a României, catedra de catedra de limbă și comunicare 

moderne a pregătit un moment artistic marcant.  



 
 

 Am omagiat Ziua Culturii în cadrul școlii noastre cu amabilitatea catedrei de limba și 

literatura română și cu cel al elevilor noștri; 

 Catedra de limbă și literatură s-a implicat în pregătirea elevilor în ceea ce privește 

participarea lor la concursuri de specialitate precum:  concursul de reportaje „Iosif 

Țiproc”. 

 La sfârșitul acestui an școlar s-au înregistrat un corigent la limba franceză, niciun 

corigent la limba engleză și un număr de .... corigenți la limba și literatura română. 

 Catedra de limba română a mai organizat o simulare a examenului de bacalaureat, pentru 

clasele a-XII-a la nivel de școală. S-au înregistrat rezultate foarte scăzute ale elevilor, din 

cauza dezinteresului acestora față de examenul de bacalaureat. Ca urmare a acestor 

rezultate, am organizat mai multe consultații și o pregătire mai temeinică a elevilor, 

pentru îmbunătățirea rezulte scăzute 

 Școala noastră a fost reprezentată la concursul ,,Techno Rules“. Elevii au fost pregătiţi de 

profesoarele Lung Anca şi Leş Alina. 

 În ceea ce privește perfecționarea continuă, anul acesta dna Mariș Ioana a obținut 

Gradul didactic Definitiv.  

 

 În urma susținerii examenului de Bacalaureat s-a înregistrat o promovabilitate de 81,9 la 

Limba și literatura română. 

 

 Satu Mare,        Profesor responsabil,  

 16.09.2019       ANDREI Anca  

 

 

 

 

 

 

Comisia metodică: Matematică –Tehnologia Informației și Comunicațiilor 

 

Analiza activităţii  comisiei metodice a profesorilor de matematică – tehnologia informației 

și comunicațiilor la sfarsitul anului școlar  2018/2019 

 

 La începutul anului școlar, în cadrul comisiei metodice s-a realizat repartizarea orelor 

pentru profesori, s-au stabilit manualele după care să se lucreze la clasă pe parcursul întregului 

an şcolar, activitățile pe care urmează să le realizăm în cadrul comisiei metodice, planul 

managerial al comisiei. S-au întocmit planificările anuale, calendaristice şi pe parcusul anului și 

planificările pe unităţi de învăţare, în conformitate cu programele şcolare în vigoare.  

La matematică s-a stabilit în cadrul comisiei metodice conţinutul testelor iniţial care au 

fost aplicate la toate clasele de liceu. Din păcate rezultatele la testele iniţiale au fost mici, la clasa 

a IX - a media generală a fost de 3.45. În urma analizării rezultatelor la testele iniţiale s-a 

constatat că elevii au  lipsuri foarte mari. Elevii din clasele a IX-a nu ştiu tabla înmulţirii, nu 

cunosc regulile de calcul, ordinea efectuării operațiilor,  nu ştiu rezolva ecuaţii, lipsuri pe care 

am încerca să le diminuăm  pe parcursul întregului an şcolar, și pe care am reușit în proporţie de 

aproximativ 25%. La clasele mai X – XII elevii au de asemenea lipsuri legate de noţiunile de 

bază cauzate în principal de lipsa muncii individuale şi a exerciţiului.   



 
 

 Pe parcursul întregului an școlar, fiecare profesor s-a preocupat de pregătirea lecţiilor 

ţinând cont de nivelul elevilor din fiecare clasă şi de exigenţele examenelor de final de an. S-a 

avut în vedere parcurgerea ritmică a materiei conform planificărilor întocmite, dar în unele 

cazuri, din cauza lipsurilor foarte mari ale elevilor, a fost nevoie de mai multe ore pentru 

aprofundarea cunoştinţelor, fapt ce a dus la nerespectarea în totalitate a planificărilor. Notarea 

elevilor s-a făcut în mod ritmic. Eforturile depuse de profesori, au avut și un rezultat final destul 

de mulțumitor, astfel la sfârşitul anului școlar numai 11 elevi au fost corigenți.  

 La nivelul catedrei am participat la concursuri și olimpiade școlare astfel:  

- Concursul National de matematica aplicată „Adolf Haimovici” la faza județeană am 

participat cu un număr de 8 elevi care au obținut rezultate bune, cel mai bun rezultat a 

fost al elevului Crăciun Victor - clasa a XI-a,  care s-a clasat pe locul I și a  participat 

la faza națională.  

- Olimpiada de Discipline Tehnice –în cadrul acestor olimpiade am  pregătit elevii de la 

domeniul Mecanic pentru proba de AutoCad, la faza județeană au participat trei elevi 

de clasa a XI-a și un elev de clasa a XII-a, elevul Macovei Gheorghe Paul  – locul I și 

participare la faza națională.   

- Echipa de robotică, coordonată de prof. Jurge Horea a participat la faza regională a 

competitie: Natie Prin Educatie – BRD First Tech Challenge Romania, unde au 

obtinut locul III.  

 Cu elevii  claselor  a XII-a s-au organizat consultaţii, conform unui grafic, pentru 

pregătirea cât mai bună a examenului de bacalaureat, iar rezultatele au fost pe măsură. La 

Competențe digitale dintr-un total de 38 de elevi:  12 elevi și-au echivalat competența digitală cu 

certificatul ECDL, 20 elevi au obșinut calificativul utilizator experimentat, 3 elevi au obținut 

calificativ utilizator avansat și 2 elevi calificativul mediu. La examenul de matematică în 

sesiunea iunie – iulie au promovat 13  elevi din totalul de 35 elevi prezenti, ceea ce reprezintă 

37%, iar la sesiunea din august - septembrie a mai promovat 6 elevi examenul de matematica, în 

final atingând un procent de promovabilitate de 52%.     

 Pe parcursul întregului an școlar s-a continuat pregătirea şi testarea elevilor pentru 

obţinerea certificatului ECDL, în acest an școlar finalizând examenele un număr de 13 elevi,  

fapt ce le va fi de un real folos elevilor care pot să-şi echivaleze examenul de competenţă digitală 

cu certificatul ECDL.  

Pe întreg parcursul anului școlar profesorii au fost preocupați de perfecționarea lor prin 

participarea la cursuri de perfecționare și cercuri metodice organizate la nivel judetean.  

La nivelul comisiei metodice funcționează Cercul de Informatică, în cadrul căruia elevii, 

sub îndrumarea doamnai profesor Sabou Rita au  redactat  un nou număr al revistei InfoExpres. 

Domnul profesor Jurge Horea Adrian pe tot parcursul anului școlar a actualizat site-ul școlii.  

Și în continuare vom fi preocupaţi de asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea procesului 

instructiv – educativ, utilizarea unor metode moderne în procesul instructiv – educativ, de 

perfecționarea permanentă a cadrelor didactice.   

 

Responsabil Comisie Metodică:    

 Prof. Sabou Rita  

Analiza  activităţii  catedrei  de  fizică-chimie-biologie pentru  

 anul  şcolar  20018 – 2019 

 

 



 
 

  Studiul  științelor  în  liceu,  urmăreşte  dezvoltarea  capacităţii  de  a  înţelege  şi  

interpreta  fenomenele  naturii  prin  prisma  sistemelor  de  legi  şi  principii  specifice  

domeniilor  fizicii chimiei și biologiei. 

           Catedrele biologie, chimie și fizică din aria curiculară ”Științe”, constituite la începutul 

anului școlar și-au corelat activitatea între ele  și în acord cu planul managerial  aprobat de CA al 

Liceului Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu”, realizând urmatoarele activități ce se impun la modul 

general: 

         -   a elaborat  programul de activități anual  în concordanță  cu activitățile desfășurate la 

nivel de școala și județ; 

          - a  stabilit tematica ședintelor de catedră în funcție de cerințele actuale și de situațiile 

apărute pe parcurs;          

          - a dezbătut programele de învățământ, stabilind procesul de elaborare al proiectării 

didactice ; 

          - a utilizat noi metode de predare in funcție de nivelul fiecărei clase . 

          - a stabilit diverse metode de evaluare  și notare (teste, fise de lucru, lucrări de laborator 

etc.); 

     Predarea  acestor  trei  materii  în  decursul  anului  şcolar  s-a  făcut  pe  baza  

planificărilor  întocmite  la  început  de  an  şcolar. 

  Obiectivele  cadru  urmărite  au  fost: 

 Dezvoltarea  capacităţii  de  a  face  modelări,  analogii  şi  extinderi  în  viaţă  sau  

tehnologii, 

 Formarea  capacităţii  de  analiză  şi  de  rezolvare a problemelor, utilizând  competenţe  

cognitive  dobândite, 

 Dezvoltarea  capacităţii  de  comunicare,  utilizând  un  limbaj  ştiinţific, 

 Formarea  unor  valori  şi  aptitudini  referitoare  la  aplicarea  fizicii, chimiei și biologiei 

în  natură  şi  societate. 

          Obiectivele  de  referinţă  ce  derivă  din  obiectivele  cadru,  erau  formulate  luând  în  

considerare  specificul  capitolului  ce  urmează  a  fi  predat,  respectiv,  specific  clasei  în  care  

s-a  predat. 

 În anul școlar 2018-2019 catedra de fizică-chimie-biologie și-a desfășurat activitatea 

conform planificării. La începutul anului școlar, după săptămânile de recapitulare, s-au aplicat 

testele inițiale la clasele a IX-a. Rezultatele au fost total nemulțumitoare la toate clasele. 

          Tot la începutul anului școlar profesorii catedrei noastre au participat la consfătuirile pe 

discipline la cercurile metodice iar pe parcursul anului școlar la  concursurile  şcolare și la  

examenul  de  bacalaureat. 

 Pentru  a  recupera  lacunele  existente,  depistate  o  dată  cu  evaluarea  testelor  iniţiale,  

am  pus  accent  mare  pe  recapitulare,  elevii  au  fost  ajutaţi  şi  cu  ore  de  consultaţii, 

respectiv pentru fizică și biologie la clasele a XI-a și a XII-a în cadrul proiectului ROSE.  

 Baza  materială  a  catedrei  a  fost  pusă  la  punct,  rearanjată  şi  este  folosită  după  caz,  

mai  mult  la  experimente  frontale de fizică. 

 În decursul  anului  şcolar,  am  lucrat  la  toate clasele, cu  manualele  primite,  iar  

pentru elevi claselor a XII-a,  am  indicat culegerile  ce  se  pot  folosi  pentru examenul de 

bacalaureat. 



 
 

Materia a fost parcursa integral și ritmic la toate clasele, conform obiectivelor propuse, 

folosind la maxim materialele școlare existente în școală. 

Membrii catedrei s-au implicat în activitațiile organizate de I.S.J Satu Mare (corectori la 

Olimpiadele județene de fizică, chimie și biologie, corectori la olimpiadele specifice (Științele 

pământului, Științe pentru juniori, Raluca Râpan, Impuls perpetuum etc). 

          Membrii catedrei noastre au participat la cursuri de formare organizate de Casa Corpului 

Didactic din Satu Mare.  

Se au în vedere participarea profesorilor catedrei noastre la programe si proiecte. 

Au fost reevaluate si înnoite metodele folosite în practica instructiv-educativa la fizică, biologie 

și chimie prin : 

      - aplicare metodelor centrate pe elev 

      - accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire 

      - îmbinarea și alternanța sistematică a activitaților bazate pe efortul individual al elevului 

(documentare din diverse surse informative, observația propie, exercițiul personal, instruire 

programată și lucru individual). 

- s-au realizat de către fiecare membru al catedrei un număr de minim 4 ore de interasistență. 

  S-a militat mereu pentru identificarea și acoperirea pe cat posibil a lacunelor din 

cunoștințele elevilor la disciplinele de fizică chimie și biologie. Și nu în ultimul rând realizarea 

unei monitorizări permanente a progresului elevilor prin aplicarea periodică a testelor de progres. 

          La  sfârşitul  anului  şcolar, 13 de elevi au rămas corigenţi la fizică (10 la liceu și 3 

profesională), 1 la chimie. Au  promovat toți elevii excepție făcând unul, la fizică, care nu s-a 

prezentat.  

           RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CATEDREI 

             DE SOCIO-UMANE  ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

              În anul școlar 2018-2019, Catedra de Ştiinţe Socio-Umane a avut următoarea componență:  Moiș 

Ioana Anca (prof.Istorie), Govor Daniela (prof. Istorie), Jurge Raluca (prof. Psihologie),Habuczky Robert 

(prof. Socio-umane), Datcu Mariana (prof. Geografie), Vezentan Ioan Dan (prof. Religie Ortodoxă).  

     Pe parcursul acestui an şcolar, activitatea Catedrei de Ştiinţe Socio-Umane s-a desfăşurat în 

conformitate cu strategia de dezvoltare a şcolii, priorităţile stabilite în planul managerial proiectat pe cele două 

semestre, dispoziţiile şi notificările Consiliului de administraţie, atribuţiile ce revin fiecărui membru al catedrei 

conform Fişei postului, şi cu respectarea dispoziţiilor ISJ şi MECT. 

     Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele şcolare, precum şi 

pentru participarea acestora la concursuri şcolare şi la alte activităţi cultural-educative. 

     La nivelul catedrei s-a realizat un program pe etape, semestrial, ţinând cont de resursele materiale şi 

umane existente. Toate cadrele didactice au fost preocupate de: alegerea manualelor şcolare, redactarea 

planificărilor calendaristice, parcurgerea materiei planificate, realizarea şi aplicarea testelor, ritmicitatea 

notării, participarea la activităţi metodice în școală şi la nivel judeţean. 

În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii 

disciplinelor predate, folosesc strategii didactice moderne, adecvate particularităţilor de vârstă şi nivelului de 

pregătire ale elevilor, demersul didactic fiind bine conceput și aplicat. 

 În semestrul I membrii catedrei au fost implicaţi în numeroase activităţi specifice: 



 
 

1. În luna octombrie comemorarea Holocaustului a fost marcată de vizite la sinagoga evreiască din 

Satu Mare la care au participat clasele a IX-a şi a X-a însoţite de profesorii de istorie. 

2. Cu prilejul Zilei Armatei Române elevii însoţiţi de profesori au participat la depuneri de coroane şi 

la paradă. 

3. În luna decembrie activităţile s-au axat pe evenimentele majore: „Ziua Naţională” şi „Sărbătorile de 

Iarnă”, unde alături de colegii celorlalte catedre s-au organizat informări în fiecare clasă şi serbarea 

liceului.  

  Semestrul al II lea a început cu analiza semestrului I , membri catedrei  continuând   activităţile 

specifice: 

1. „24 Ianuarie”, sărbătoarea Unirii Principatelor Române, a fost marcată de activităţi la nivelul 

claselor unde s-au prezentat referate şi prezentări PPT despre marea personalitate a lui Al. I. Cuza. 

2. Elevii au participat la concursul ecologic ,, Labirintul reciclării ” 

3. Ziua de 9 Mai, a fost marcată de activităţi care să sublinieze tripla însemnătate a acestei zile.  

4. Elevii claselor a XII-a au fost pregătiţi pentru festivităţile de sfârşit de an 

Trebuie menţionat de asemenea că membri catedrei au paticipat la toate activităţile desfăşurate în 

şcoală şi la bacalaureat atât ca profesori evaluatori cât şi asistenţi. 

Şedinţele de catedră au avut loc cu regularitate, în fiecare lună; în cadrul acestora s-au discutat 

problemele apărute pe parcursul desfăşurării activității de predare,stabilindu-se măsurile de înlăturare a 

acestora și de ameliorare a rezultatelor. 

Evaluările sumative şi formative au fost concepute, aplicate şi analizate cu mare responsabilitate, 

individual şi în cadrul catedrei. Analiza comparativă şi concluziile au determinat întocmirea unui set de acţiuni 

privind demersul didactic, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. 

 Membrii Catedrei de Socio-Umane au reuşit, în anul școlar 2018-2019, să realizeze la parametri ridicaţi 

indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui compartiment . 

            Satu Mare 

       16.09.2019                                                                                                         Responsabil catedră:  

                                                                                                                                    Vezentan Ioan Dan 

Analiza activităţii  CATEDREI  TEHNICE 

în   anul şcolar  2018 – 2019 

 În perioada analizată, activitatea la nivelul comisiei metodice “Tehnologii” s-a desfăşurat 

în conformitate cu: 

 legislaţia, metodologiile şi regulamentele în vigoare; 

 strategia de dezvoltare a şcolii; 

 priorităţile stabilite prin planul de activităţi întocmit şi aprobat la începutul anului şcolar, 

în şedinţa comisiei metodice; 

 dispoziţiile şi notificările consiliului de administraţie al şcolii; 

 atribuţiile şi sarcinile de serviciu ce revin fiecărui membru din fişa postului. 



 
 

Comisia metodică pentru disciplinele de specialitate este formată din 16 de membri: 11 

ingineri şi  5 maiştri  instructori.  

Principalul obiectiv a fost   instruirea  elevilor  de  liceu , şcoala profesională şi   şcoala 

postliceală   pentru  formarea  competenţelor  specifice  calificărilor  profesionale  şcolarizate la 

nivelul  şcolii  noastre.  

Alte obiective au fost : 

 Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a cadrelor didactice, prin centrarea formării 

pe competenţele metodologice, dezvoltarea unui management de echipă; 

 Creşterea eficienţei activităţii de formare continuă prin prisma promovării noului în 

activitatea de predare-învăţare (metode alternative de predare-învăţare-evaluare) a 

disciplinelor de specialitate; 

 Menţinerea şi dezvoltarea legăturii cu familia; 

 Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificărilor pe an şcolar; 

 Ridicarea gradului de participare al elevilor la Olimpiade şi Concursuri pe meserii; 

 Creşterea nivelului de pregatire de specialitate la clasă, laborator şi practică al elevilor; 

 Realizarea unei pregătiri cât mai eficiente în vederea susţinerii de către elevi a 

examenelor de certificare a competenţelor profesionale  

 Principalele  activităţi  realizate  au fost  următoarele  : 

 Întocmirea planificărilor didactice şi a planificărilor pe unităţi de învăţare în conformitate 

cu metodologiile aflate în vigoare . 

 Aplicarea testelor iniţiale pentru elevii de clasa a IX-a. S-a realizat un test standardizat 

care s-a aplicat tuturor elevilor de clasa a IX-a. Rezultatele obţinute arată faptul că mulţi 

elevi au cunoştinţe tehnice dar se descurcă foarte greu la calcule matematice simple. 

 Stabilirea temelor pentru lucrările de specialitate din cadrul examenului de obţinere a 

certificatului de competenţe profesionale. 

 Întocmirea CDL-urilor   pentru  ciclul inferior al liceului şi şcoală profesională, pe  ani de 

studii şi calificări. 

 Încheierea de convenţii de practică cu agenţii economici. 

 Pregătirea  elevilor   şcolii postliceale – tehnician în  transporturi interne  şi internaţionale 

în vederea susţinerii examenului de absolvire. 

 Participarea la consfătuiri şi acţiuni tematice desfăşurate conform graficului I.Ş.J.  

 Participarea la activități precum “Săptămâna meseriilor”, “Ziua porților deschise”, “ 

Târgul Educației” cu scopul de a ajuta elevii claselor a VIII-a să ia cele mai bune decizii 

privind parcursul lor profesional. 

Rezultatele obținute cu elevii capabili de performanță au fost: 



 
 

 

 

 

Olimpiadele interdisciplinare tehnice: 

Faza județeană: 

Sculczer Adrian Bogdan – locul III, clasa a XI-a , domeniul mecanică 

Leș Daniel – Mențiune, clasa a XI-a , domeniul mecanică 

Zimbru Damian – Mentiune, clasa a XI-a , domeniul mecanică 

Kocsis Andras- locul I, cl. a XII-a , domeniul electronică automatizări 

Roatiș Paul - locul II, a XII-a , domeniul electronică automatizări 

Macovei Paul – locul I, cl.  a XII -a, domeniul mecanică  

Concursul pe meserii, calificarea mecanic auto: 

Faza județeană: 

Bodan Gabriel – locul I, clasa a XI-a învățământ profesional 

Lup Raul – locul III, clasa a XI-a învățământ profesional 

La faza națională a olimpiadei de tehnologii - electronică, desfășurată la Ploiești a 

participat elevul Kocsis Andraș.  

La faza națională a olimpiadei de tehnologii - mecanică și a concursului pe meserii 

desfășurată la Slatina, au  participat elevii Macovei Paul și Bodan Gabriel. 

La concursul profesional organizat de firma SC ZES ZOLLNER ELECTRONIC SRL 

au participat elevii  Kulcsar  Peter, Vasindac Vasile, Rus Radu Vasile din clasa a IX-a E, elevii 

Covaci  Cosmin, Mareș Alexandru,  Racz  Cristian din clasa a X-a F, elevii  Grigor Alexandru, 

Grigor  Marian  și Rusnac Emanuel din clasa a XI-a F. 

La concursul  “Știu și Aplic” 

Faza județeană: 

Papp Thomas  și Vălean David  din clasa a X-a B – locul I  

Dănuț Luminița și Lobonț Ionuț din clasa a XI-a B - locul I 

 Benka Albert și Toth Arpad din clasa a IX-a C – locul II 

Andreica Anghel și Boconcios Flaviu din clasa a X-a A – locul II 

Foriș Kristian  și Mikulicsan Ioan din clasa a IX-a D – locul II 

Temian Nicolae și Vaida Georgian din clasa a IX- a A– locul III 

Hoppal Eric și Horvat Levente din clasa a IX-a F – locul III 

Gulya Sandor și Petrișor Ionuț din clasa a X-a D- Mențiune. 

Echipajele formate din elevii Papp Thomas  și Vălean David, Dănuț Luminița și Lobonț Ionuț 

au participat la faza națională care a avut loc la Iași. 



 
 

Pasionați de științe, mecanică și electronică echipa de robotică Brobo -Team, coordonați de 

mentorii Slătian Faustina, Jurge Horea și au realizat un robot cu care au participat  la faza 

regională de la Cluj- Napoca și s-a calificat la faza națională de la București a celei mai 

prestigioase competiții de robotică BRD First TechChallenge  România, aflată la a treia 

ediție.  Deoarece cheltuielile fiind extrem de mari iar timpul limitat pentru a atrage noi surse de 

sponsorizare echipa  s-a retras din competiția de la București. 

      Pregătirea și participarea la această competiție a oferit șansa elevilor de a colabora  în echipă, 

de a găsi idei creative și ingenioase și de a pune în practică atăt la partea de construcție și design 

a robotului, căt și ca strategie de management și marketing. 

Ca o concluzie a întregii activităţi a comisiei,  aceasta  s-a desfăşurat în bune condiţii. 

Este nevoie de actualizarea mijloacelor de învăţământ, de realizarea unor lecţii atractive, de 

găsire a unor modalităţi de trecere de la teorie la practică şi de implicarea tuturor membrilor în 

activităţile propuse la nivelul catedrei. 

Responsabil Comisie Catedră Tehnică 

Ing. Orha Steluța 

 

 

 

 


