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   Liceul Pedagogic„Ștefan Bănulescu” Călărași își propune să asigure calitatea procesului instructiv-

educativ în concordanță cu noile cerințe ale integrării învățământului preuniversitar românesc în Spațiul 

European. În acest context, esențială este analiza critică a rezultatelor obținute de elevi și cadre didactice în 

funcție de performanțe, stabilirea strategiilor de îmbunătățire a activității specifice fiecărui nivel de învățământ. 

 

Pentru atingerea acestui obiectiv, activitățile din școală s-au concentrat  în principal asupra: 

 formării  capacității de învățare de-a lungul întregii vieți, precum și integrare socială armonioasă; 

 stimulării și dezvoltării multilaterale a personalității în curs de formare a elevilor, inclusiv aptitudinile acestora 

de comunicare și lucru în echipă, gândirea creativă, gradul de adaptare la situații diferite; 

 dezvoltării și implementării unui sistem inovativ de predare - învățare - evaluare; 

 dezvoltării capacității de investigare și de valorizare a propriei experiențe; 

 sporirii șanselor  de a urma cursuri de învățare ulterioare care să faciliteze găsirea unui  loc de muncă într-o 

piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă. 



Cadru legislativ 

La baza organizării și desfășurării activității didactice din școală  au stat următoarele acte normative: 

 

- Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

Ordin nr. 4.135/21.04.2020 privind aprobarea instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de 

învățământ preuniversitar prin învățare on-line. 

- Ordinul M.S. Nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, 

instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor. 

- Ordinul Comun al M.E.C. și M.S. Nr.  5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 

cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS-CoV-2  

- Ordinul Nr. 5.545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

- Adresa M.E.C. Nr. 35921/DGIP/4.10.2020, privind organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară, în 

anul școlar 2020-2021. 

- Ordinul Nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-

2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea 

Ministerului Educației și Cercetării. 



- Ordinul nr. 5547/06.10.2011 - Anexa 1 la Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar - 

Metodologia de aplicare a prevederilor privind inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar. 

- Ordinul M.E.C nr. 5.972 din 8.11.2020 pentru suspendarea activităților care presupun a preșcolarilor și elevilor în 

unitățile de învățământ preuniversitar; 

- OMEC nr. 5447/2020 - Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

- Ghidurile MEC privind organizarea și desfășurarea activităților în unitățile de învățământ pentru anul școlar 2020-

2021, în contextul epidemiei de COVID-19; 

- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Proceduri: 

- Procedura de organizare și desfășurare a activităților online la nivelul unității de învățământ;  

- Procedura privind comunicarea intra și interinstituțională;  

- Procedura de monitorizare a activității online la nivelul unității de învățământ; 

- Procedura privind prelucrarea datelor cu caracter personal- revizie: 

- Procedura privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice. 

 

Instrumente manageriale 

 -  Plan de intervenție educațională la nivelul unității de învățământ; 

 - Formulare de monitorizare/raportare a activității online;  

 - Program de lucru al personalului didactic auxiliar și nedidactic, cu respectarea normelor igienico-sanitare și de 

distanțare; 

- Programul de activitate al cadrelor didactice (cu prezența fizică la școală sau  ONLINE); 

- Fișa de prezență, cf. notei MEC nr. 36347/26. 10. 2020. 



Dimensiunea  infrastructurii  unității  de învâțământ 

 Criza „Covid-19” a reconfigurat practicile educaționale de la interacțiunea „față-în- față” la mediul online, 

aspect care a generat o serie de reflecții care au pus în centrul atenției faptul că predarea, învățarea și tehnologia 

emergentă nu mai pot fi considerate separat: 

- Susținerea formării digitale inițiale și continue a cadrelor didactice; 

- Crearea de Resurse Educaționale Deschise atractive; 

- Dotarea unităţii şcolare cu un număr  de 72 tablete, prin Programul Naţional  „Şcoala de acasă “, conform Hotărârii de 

Guvern nr. 370/2020. 

 

Dimensiunea educațională 

 Învăţarea la distanţă (educaţia la distanţă) este definită ca educaţia oferită elevilor de la distanţă, fără 

contactul obişnuit faţă în faţă cu un profesor în clasă. Odată ce este implementată prin corespondenţă, educaţia la 

distanţă include învăţarea cu sprijinul unor materiale tipărite care pot fi luate acasă, prin intermediul unor programe 

radio sau de televiziune şi online. 

 

Obiectiv permanent 

 Asigurarea standardelor de calitate și a respectării principiilor specifice care guvernează activitatea 

didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului 

 

Măsuri la nivelul unității de învățământ preuniversitar 

 Monitorizarea modului în care se desfășoară activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al 

internetului, prin activități, cum ar fi: 

- verificarea completării condicii electronice/de prezență a cadrelor didactice, verificarea completării cataloagelor 

- verificarea respectării orarului școlar, a accesării plaformelor educaționale, a prezenței elevilor la orele online, 

inclusiv prin asistențe la ore permanent, directorii unității de învățământ, CEAC 

- monitorizarea aplicării curriculum-ului național și a CDȘ/CDL și a parcurgerii materiei  



În  anul școlar 2020-2021 s-au desfășurat activități  și în următoarele direcții: 

 Pregătirea spațiilor de școlarizare ale elevilor; 

 Administrarea judicioasă a acestor spații; 

 Încadrarea cu personal didactic calificat și corespunzător, conform metodologiilor în vigoare; 

 Acțiuni curente de întreținere și reparații, igienizare; 

 Urmărirea procesului de instrucție și educație prin convorbiri cu profesorii, verificarea documentelor 

școlare, asistențe la ore etc. 

 Comunicarea noutăților în susținerea examenelor și concursurilor școlare; 

 Monitorizare în vederea completării corecte a documentele școlare, îndeosebi cataloagele, 

condicile de prezență și a modului în care sunt raportate rezultatele și situațiile elevilor pe 

clase; 

 Întocmirea și desfășurarea programului de perfecționare și formare continuă în colaborare cu 

C.C.D.  Călărași și Inspectoratul Școlar  Județean Călărași; 

 Asigurarea asistenței medicale în unitate de către cabinetul medical existent în școală ( zilnic, în 

școală este prezentă asistenta medicală Gradea Mădălina). 

      Elementele de disfuncționalitate apărute au fost analizate în ședințele curente. Scopul principal urmărit 

de întregul colectiv didactic a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele școlare, pregătirea acestora 

în vederea promovării examenului de bacalaureat și pentru participarea lor la celelalte activități cultural-

educative și didactico - metodice. 

     La nivelul fiecărei arii curriculare s-a realizat un program de pregătire în etape, având în vedere 

resursele umane și materiale existente, potențialul creator al fiecărui profesor și colectiv de elevi. 

  

 

 

 

 



 

 

Monitorizarea activităților de învățare în mediul online: 

 

Monitorizarea activităților didactice online a avut în vedere cel puțin următoarele aspecte: 

 Proiectarea didactică riguroasă, având în vedere că în mediul online procesul de învățarea necesită o altă durată 

(micșorarea duratei lecțiilor desfășurate online - 30 minute, comparativ cu cele față în față – 45 minute); 

 Elaborarea de programe specifice pentru elevii care fac parte din grupuri vulnerabile/cu dizabilități; 

 Proiectarea coerentă a procesului de predare-învățare-evaluare în condițiile învățării online și trecerii de la învățarea 

din clasă la învățarea de acasă/ online; 

 Structurarea, cu precizie, a unităților de învățare pentru a asigura evaluarea sumativă și pentru a oferi feedback 

foarte clar elevilor; 

 Identificarea competențelor/conținuturilor esențiale, fundamentale pentru celelalte competențe și pentru 

eficientizarea predării; 

 Asigurarea/utilizarea de resurse relevante; s-a evitat folosirea resurselor online care nu sunt relevante pentru 

dezvoltarea competențelor elevilor și care nu sunt coerente din punct de vedere al impactului asupra învățării 

elevului; 

 Pentru unii elevi primele lecții online au fost dedicate modului  de utilizare a tabletei/laptopului; 

 Accentul s-a pus pe structurarea vizuală foarte clară a elementelor-cheie, prin transmiterea de fișe cu imagini, 

scheme, diagrame, tabele; 

 Structurarea pedagogică, în manieră coerentă, prin alternarea secvențelor de predare cu cele de activitate 

independentă, proiecte, studiu individual; 

 



 Utilizarea metodelor/instrumentelor de evaluare specifice învățării online (testele online, 

portofoliile electronice, proiectele etc.) 

 

 Postarea portofoliilor electronice pe platformă, acolo unde este posibil, și utilizarea acestuia 

pentru evaluarea progresului elevilor; 

 Încurajarea autoevaluării,  astfel încât elevii să privească reflexiv propria activitate, să 

identifice reușitele, dar și acele aspecte pe care le-ar putea îmbunătăți; elevii au fost încurajați 

să își stabilească obiective personale în învățare; 

 

 Combinarea temelor clasice cu organizarea programului în anumite zile din săptămână, cu 

„liste” de activități (ex. 30 min. lectură, 30 min. activități de scriere a unor mesaje, în diverse 

contexte de comunicare etc.); 

 

 Combinarea metodelor/instrumentelor de evaluare pentru respectarea specificului online; 

evaluarea s-a  făcut preponderent, pe durata lecțiilor. 

 Diferențierea temelor, în funcție de participare la lecție, monitorizarea stării emoționale a 

elevilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Cadrele didactice și elevii, deopotrivă, au fost puși în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de 

continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea 

noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni.  

         În context pandemic, ca urmare a deciziei Ministerului Educației de a suspenda cursurile față-în-față, școala 

noastră s-a reorientat către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și 

funcționarea organizațională 

 

          Activitățile didactice desfășurate au avut la bază următoarele forme: 

 

- activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului este o formă de organizare a procesului 

didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învăţare-evaluare, care presupun prezenţa fizică a elevilor în sala de 

curs, cu activităţi de studiu individual şi activităţi didactice în sistem online;  

- mediul educaţional virtual - ansamblu de mijloace educaţionale digitale şi de comunicare care asigură desfăşurarea 

procesului educaţional prin activităţi specifice organizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

- formele de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al internetului:  

             - sincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, cu participarea simultană a  elevilor, a cadrelor 

didactice, eventual şi a părinţilor/reprezentanţilor legali;  

            - asincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, în cadrul căreia elevii şi cadrele didactice nu sunt 

conectaţi simultan;  

            - mixtă - desfăşurată atât sincron, cât și asincron. 



Planul de școlarizare a fost realizat (87,50%), după cum urmează:  

 

din  8 clase solicitate și aprobate  s-au realizat 7 clase 

 

- din 5 clase de liceu aprobate s-au realizat 4 clase (clasa cu specializarea educator-puericultor din cadrul filierei 

vocaționale, profil pedagogic nu a întrunit numărul minim de elevi); 

-    2 clase învățământ profesional de 3 ani; 

- 1 clasă Programul „A doua șansă”. 

CAUZE  ALE  NEREALIZĂRII   PLANULUI  DE ȘCOLARIZARE - 100% , ci 87.50,  respectiv număr  de elevi pe 

clasă  sub efectiv 

•    Renunță la a mai merge la liceu elevii din mediul rural cu posibilități financiare reduse, care nu-și permit costurile cu 

navetă sau cazare 

•    La fel, elevii cu situații sociale dificile, cum ar fi cei din familii cu mulți copii și cu venituri reduse; ei abandonează 

ideea liceului din motive pecuniare. 

•     Din cauză că e dificil de obținut un loc de muncă, se consideră că elevii nu sunt motivați să frecventeze și să absolve 

liceul. 

•     Alte cauze ale lipsei de interes sunt abandonul școlar sau continuarea studiilor în țările în care lucrează unii părinți. 

      Scăderea numărului de copii din comunitate; scăderea populației școlare la nivel național și județean. 

 

 



PERSPECTIVE: 

• Va trebui să ținem cont de situația demografică în rândul populației școlare pentru constituirea judicioasă a 

planului de școlarizare. 

 

• Totodată, eforturile trebuie să se concentrate pe creșterea calității instructiv-educative pentru atragerea 

absolvenților de clasa a-VIII-a ținând cont de faptul că mediile de admitere devin din ce în ce mai mici. 

 

OBIECTIVE: 

• Asigurarea cunoașterii în unitatea școlară a legislației în vigoare privind încadrarea, perfecționarea și 

evaluarea cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar; 

• Asigurarea și monitorizarea formării continue a personalului didactic în scopul creșterii calității procesului 

de predare– învățare prin realizarea motivației profesorilor; 

• Creșterea calității resurselor umane angajate în liceu în vederea îndeplinirii scopurilor educaționale propuse. 

 



Pe parcursul anului școlar 2020-2021 toți elevii au fost instruiți cu privire la: 

• Prevederile ROFUIP, ROI al unității noastre școlare; 

• Norme PSI, ISU, protecție civilă; 

• Norme de Protecția muncii în laboratoare, ateliere, cabinete, sala de sport; 

• Norme de igienă din unitățile școlare pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor. 

• Procedura operaționalaă de intervenție și gestionare a evenimentelor și situațiilor de violență din mediul școlar; 

• Au fost organizate lunar, ședințe ale Consiliului elevilor; 

• Pe parcursul celor două semestre au fost prezentate elevilor de clasa a XII-a principalele unități de învățământ superior 

în cadrul acțiunilor de Orientare școlară și profesională, 

  

• Un accent deosebit s-a pus pe pregătirea elevilor de clasele a XII-a pentru examenul național de bacalaureat efectuându-se 

ore suplimentare de pregătire  prin Proiectul ROSE la disciplinele la care se susțin probe. 

La nivelul  Liceului Pedagogic„Ștefan Bănulescu”Călărași  la începutul anului școlar 2020-2021 au fost înscriși 

475  elevi din care  323 la liceu,  107  la învățământ profesional de 3 ani și  42 elevi în cadrul Programului„A doua 

șansă” repartizați în 25 de clase, conform tabelelor. 

 

  



   SITUAȚIA  ȘCOLARĂ LA SFÂRȘITUL  ANULUI   ȘCOLAR  2020-2021 

Clasa a IX-a  

Clasa  
Filiera/  

Profilul  
Specializarea  

Elevi 

înscrişi la 

începutul 

anului 

școlar  

Elevi rămaşi la 

31.08.2021  

 Număr elevi  

repetenți/aban

don școlar 

Număr elevi 

promovați  

Procent(%) 

a IX-a  A 
Filiera: Vocațională  

Profil:  Pedagogic   
Învățători – Educatoare 27 

25( 2 eleve 

transferate) 
         - 25    (100%) 

a IX-a  B 
Filiera: Vocațională  

Profil:  Pedagogic   
Învățători – Educatoare 26 25 ( 1 transferat) - 25   (100%) 

a IX-a  Arte 

Filiera: Vocațională  

Profil: arte vizuale 

Profil: muzică    

Tehnician. pt. tehnici artistice 

Instrumentist 

 

20 

 

18 

 

2 

 

18  (90%) 

a IX-a  C 
Filiera: Tehnologică  

Profil: Servicii  
Tehnician în turism  28 24 4 24 (85%) 

a IX-a  D 

I.P.- 3 ani  

Filiera: Tehnologică  

Domeniul: Turism și 

alimentație  

Ospătar (chelner) vânzător în 

unități de alim. publică  24 

 

16 

   

8 16  (66%) 

a IX-a  E 

I.P.- 3 ani  

Filiera: Tehnologică  

Domeniul: Industria 

alimentară  

Brutar-patiser-preparator-

produse făinoase  12 7  ( 2 nepr.) 3  7 ( 70%) 

TOTL  

a IX –a  137 115 17 115 



Clasa  
Filiera/ 

Profilul 
Specializarea 

Elevi 

înscrişi la 

începutul 

anului 

școlar  

Elevi 

rămaşi la 

31.08.2021 

 Număr elevi  

repetenți/ 

abandon 

școlar 

Număr elevi 

promovaţi  

a X-a  A 
Filiera: Vocațională  

Profil:  Pedagogic   
Învățător – Educatoare 22 

 

22 

 

 

- 22 ( 100%) 

a X-a  B 

Filiera: 

Tehnologică 

Profil: Servicii 

Tehnician în 

gastronomie 
23 23 - 23 ( 100%) 

 

a X a 

Arte 

Filiera: 

Vocațională  

Profil: Arte  

Profil: Muzică 

Tehnician pentru 

tehnici artistice 

Instrumentist 

13 

 

11 ( 1 elev  

transferat) 

  

1 11 (84%) 

a X-a  C 

Filiera: 

Tehnologică 

Domeniul: Turism și 

alimentație 

Tehnician în turism 21 

 

17 

 

4 17 (80%) 

TOTL  

a X –a 
78 73 5 73 

CLASA a  X - a 



CLASA a  X - a 

Clasa  
Filiera/ 

Profilul 
Specializarea 

Elevi 

înscrişi la 

începutul 

anului 

școlar  

Elevi 

rămaşi la 

31.08.2021 

 Număr 

elevi  

repetenți/ 

abandon 

școlar   

Număr elevi 

promovaţi  

a X-a  D 

Filiera: Tehnologică  

Domeniul: Turism și 

alimentație  

 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unități de 

alim. publică 

 

24 

 

 

15 

 

 

9 15  (62%) 

a X-a  E 

 

Filiera: Tehnologică  

Domeniul: Industria 

alimentară  

 

 

Brutar- patiser -

preparator-produse 

făinoase  

 

 

13 11 2 11 (84%) 

 

a X a F 

dual 

Filiera: 

Tehnologică  

Domeniul: Turism 

și alimentație  

 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unități de 

alim. publică 

 

 

15 

 

 

13 

  

 

2 

 

13 (87%) 

TOTL  

a X –a 
52 39 13 39 



  

Clasa  
Filiera/ 

Profilul 

Specializare

a 

Elevi 

înscrişi la 

începutul 

anului 

școlar  

Elevi 

rămaşi la 

31.08.2021 

 Număr 

elevi  

repetenți/a

bandon 

școlar 

Număr elevi 

promovaţi 

a XI-a  A 
Filiera: Vocațională  

Profil:  Pedagogic   

Învățător – 

Educatoare 
22 22 - 22 (100%) 

a XI-a  C 
Filiera: Tehnologică 

Profil: Servicii 

Tehnician în 

gastronomie 
29 

 

17 

 (1 retras) 

10 repetenți 

1 abandon 
17 (58%) 

a -XI a 

Arte 

Filiera: Vocațională  

Profil: Arte vizuale 

Profil: Muzică 

Tehnician 

pentru tehnici 

artistice 

Instrumentist 

 

 

22 

 

 

21 (1 retras) 

 

 

- 

 

 

21 (100%) 

a XI-a  D 

I.P.- 3 ani 

Filiera: Tehnologică 

Domeniul: Turism și 

alimentație 

Ospătar 

(chelner) 

vânzător în 

unități de alim. 

publică 

18  15 3 15 (90%) 

TOTAL  

a XI–a 
91 77 14 75 

CLASA   a  XI - a  



CLASA  A  XII - A  

Clasa  
Filiera/ 

Profilul 
Specializarea 

Elevi înscrişi 

la începutul 

anului școlar  

Elevi rămaşi la 

31.08.2021 

Număr elevi  

repetenți/ 

abandon școlar 

Număr elevi 

promovaţi   

a XII-a A 
Filiera: Vocațională 

Profil:  Pedagogic   
Învățător – Educatoare 21 21 - 21 (100%) 

a XII-a B 
Filiera: Vocațională 

Profil: Pedagogic   
Învățător – Educatoare 21 21 - 21 (100%) 

aXII-a 

Arte 

Filiera: Vocațională  

Profil: Arte vizuale 

Profil: Muzică 

 

Tehnician pentru tehnici 

artistice 

Instrumentist 

 

12 12 - 12 (100%) 

a XII-a C  
Filiera: Tehnologică 

 

Profil:  Servicii 
Tehnician în gastronomie 20 

 

18  

 

2 18 (90%) 

TOTAL 

a XII-a  
74 72 2 72 



ȘANSA A -II- A  

 

ANUL 

 

DOMENIUL CALIFICAREA 

Elevi înscrişi 

la începutul 

anului școlar  

Elevi rămaşi la 

31.08.2021 

Număr 

elevi veniți 

Număr elevi 

repetenți/ 

abandon 

școlar   

Număr elevi 

promovaţi 

ANUL I 
  INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ 

   Lucrător în morărit și 

panificație 
12 10 2 4 10 (71% 

ANUL II 
  INDUSTRIE  

ALIMENTARĂ 

 Lucrător în morărit și 

panificație 
12 8 - 4 8 (66%) 

ANUL III 
   INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ 

 Lucrător în morărit și 

panificație 
11 7 - 4 7 (63%) 

ANUL IV 
INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ 

       Lucrător în morărit și 

panificație 
7 

 

7  

 

- - 7 (100%) 

TOTAL  42 32 2 12 32 



SITUAȚIA  PRIVIND  MIȘCAREA  ȘI  STAREA DISCIPLINARĂ  A  

ELEVILOR, AN ȘCOLAR 2020-2021 

Clasa 

Elevi înscriși 

la început de 

an 

Elevi rămași la 

sfârșitul 

semestrului I 

Elevi 

promovați 

la 31.08.2921 

Elevi repetenți, 

abandon, alte 

situații 

Elevi  cu nota scăzută la purtare  

Pentru absențe 
Alte motive 

(disciplinare) 

a IX-a 101 94 92 6 18 - 

a X-a 78 75 73 5 15 - 

a XI-a 73 71 60 13 1 3 

a XII-a 74 74 72 2 10 4 

a IX-a  

prof. 
36 33 23 11 15 - 

a X-a  

 prof. 
52 52 39 13 27 4 

a XI-a   

prof.  
18 18 15 3 8 2 

TOTAL 432 417 374 53 94 13 



INFORMAȚII  COMPARATIVE PRIVIND SITUAȚIA INTRĂRILOR -  

  IEȘIRILOR DIN SISTEM,   ÎNCEPUT DE ANI ȘCOLARI 

 2017-2018 /2018-2019/2019-2020/2020-2021 
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Anul scolar 2017-2018 Anul scolar 2018-2019

Anul scolar 2019-2020 Anul scolar 2020-2021

Tip de învățământ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Liceal 316 300 290 323 

Profesional 111 109 109 107 

-  A doua șansă 38 36 44 42 

Total elevi la început de 

an școlar 
465 445 443 472 



INFORMAȚII  COMPARATIVE PRIVIND SITUAȚIA INTRĂRILOR -  

  IEȘIRILOR DIN SISTEM,  SFÂRȘIT DE SEM. I 

ANII ȘCOLARI 2017-2018/2018-2019 /2019-2020/2020-2021 
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Anul scolar 2017-2018 Anul scolar 2018-2019

Anul scolar 2019-2020 Anul scolar 2020-2021

Tip de învățământ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Liceal 306 290 282 327 

Profesional 101 100 100 107 

-  A doua șansă 44 41 44 42 

Total elevi la sfârșitul 

semestrului I 
451 431 426 476 



INFORMAȚII  COMPARATIVE PRIVIND SITUAȚIA INTRĂRILOR -  

  IEȘIRILOR DIN SISTEM ,   ÎNCEPUT DE ANI ȘCOLARI 

 2017-2018 /2018-2019/2019-2020/2020-2021 
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Anul scolar 2017-2018 Anul scolar 2018-2019

Anul scolar 2019-2020 Anul scolar 2020-2021

Tip de învățământ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Liceal 298 272 279 286 

Profesional 92 86 95 90 

-  A doua șansă 24 34 36 32 

Total elevi la sfârșit  

de an școlar 
414 392 410 408 



Tip de 

învățământ 
01.09.2018 04.02.2019 31.08.2019 01.09.2019 20.12.2019 31.08.2020 01.09.2020 29.01.2021 31.08.2021 

Liceal  300 290 272 290 282 279 323 327 286 

Profesional 109 100 86 109 100 95 107 107 90 

A doua 

șansă 
36 41 34 44 44 36 42 42 32 

Total elevi 445 431 392 443 426 410 472 476 408 

INFORMAȚII COMPARATIVE PRIVIND SITUAȚIA INTRĂRILOR – IEȘIRILOR DIN SISTEM, 

 ANI ȘCOLARI    2018-2019    /2019-2020     /2020-2021 
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SANCȚIUNI  APLICATE  ELEVILOR  

 AN ȘCOLAR 2020-2021 

Nr.crt. CLASA Nr. mustrări scrise Nr. Preavize de exmatriculare Exmatriculări 

1. IX Arte 2 - - 

2. IX C 6 - 

3. IX D 9 - - 

4. IX E - - - 

5. X Arte - - - 

6. X A 1 - - 

7. XI Arte 1 - - 

8. XI C 10 - - 

9. XI D - - - 

10. XII C 9 - - 

TOTAL TOTAL 38 - - 



Sancțiunile au fost puse în aplicare datorită următoarelor motive: 

 Număr mare de absențe la orele de curs; 

 Abateri  disciplinare, deranjarea orelor etc. 

 

Măsuri: 

 diriginților li se recomandă  să ia legătura săptămânal/lunar cu părinții/tutorii legali ai 

elevilor cu un număr mare de absențe și a celor care au primit sancțiuni; 

 comisia de monitorizare a absențelor  verifică cataloagele lunar, completează fișe de 

monitorizare a absențelor  și  stabilește  împreună  cu diriginții  măsurile ce se  impun; 

 ședințe cu părinții/participarea la lectoratul cu părinții pe școală; 

 colaborarea  școală –familie, diriginte - părinte, diriginte-elevi eficientă. 



Absenteismul şcolar împreună cu abandonul şcolar sunt considerate cele mai costisitoare forme de 

devianţă şcolară, fiind incluse în categoria așa numitelor ,,pierderi şcolare”. Este importantă înţelegerea acestui 

fenomen în vederea stabilirii şi aplicării unor strategii de prevenire/reducere cu efecte benefice atât la nivelul 

şcolii cât şi la nivel social. 

Combaterea acestei forme de devianță, se poate realiza prin două abordări diferite: 

1. Monitorizarea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat și intervenția la timp, începând cu 

identificarea cauzelor absenteismului; 

2. Creșterea motivației pentru frecvența școlară. 

 

La nivelul școlii se impun luarea unor măsuri, cum ar fi: 

 Monitorizarea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat și intervenția la timp, începând cu 

identificarea cauzelor absenteismului; 

 semnalarea cazurilor conducerii școlii; 

 aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentul şcolar; 

 păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon școlar și informarea părinţilor 

(verbal/în scris) privind situația școlară a elevului; 

 vizite la domiciliul elevilor efectuate de către profesorul diriginte însoțit de asistentul social, după caz; 



 activităţi derulate de către consilierul şcolar și/sau profesorul diriginte în vederea creșterii gradului de 

conștientizare referitor la importanța educației; 

 şedinţe/lectorate cu părinţii pe tema absenteismului şcolar; 

 motivarea elevilor prin organizarea și implicarea acestora în proiecte educative (naționale și 

internaționale); 

 utilizarea tuturor resurselor școlii pentru motivarea elevilor de a participa la activitățile școlii; 

 derularea unor sesiuni de intervenție/prevenție cu sprijinul psihopedagogului școlar; 

 participarea personalului didactic la cursuri de formare continuă (metode de a crește integrarea și 

comunicarea dintre elevi, profesori- elevi; de a antrena elevii în activități școlare și extrașcolare, 

modalități de a crește implicarea și comunicarea cu părinții elevilor ce aparțin grupului vulnerabil, 

orientarea școlară și profesională a elevilor etc); 

 organizarea unor activități de predare - învățare atractive, centrate pe nevoile elevilor etc. 



Clasa Total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

a IX-a ARTE 473 189 284 

a IX-a A 371 170 201 

a IX-a B 189 84 105 

a IX-a C 700 83 617 

a IX-a D 1805 69 1736 

a IX-a E 844 79 765 

a X-a ARTE 441 85 356 

a X-a  A 341 156 185 

a X-a B 248 24 224 

a X-a C 598 127 471 

a X-a D 1995 1074 921 

a X-a E 431 137 294 

a X-a F dual 293 162 131 

a XI-a ARTE 306 138 168 

a XI-a A 169 79 90 

a XI-a C 1154 344 790 

a XI-a D 596 81 515 

a XII-a Arte 282 10 272 

a XII-a A 278 210 68 

a XII-a B 131 31 100 

a XII-a C 1402 78 1324 

Total 13047 3410 9617 

 Tabel absențe pe semestrul I  

anul școlar  2020- 2021 



Grafic absențe semestrul I   

-  an școlar 2020 – 2021  - 
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NR CRT. CLASE TOTAL ABSENȚE  AN 

ȘCOLAR 2020-2021 

ABSENȚE 

NEMOTIVATE 

ABSENȚE 

MOTIVATE 
1 IX -ARTE 1077 617 460 
2 IX -A 588 294 294 
3 IX -B 467 236 231 
4 IX- C 1428 1137 301 
5 IX-D 5028 4548 480 
6 IX-E 1803 1637 166 
7 X-ARTE 834 723 111 
8 X-A 916 549 367 
9 X-B 626 520 106 
10 X-C 2161 1270 891 
11 X-D 3401 1884 1517 
12 X-E 1326 998 328 
13 X-F 508 241 267 
14 XI- ARTE 618 236 382 
15 XI-A 382 177 205 
16 XI-C 2819 1762 1057 
17 XI-D 1535 1392 143 
18 XII-ARTE 447 334 113 
19 XII-A 438 132 306 
20 XII-B 308 216 92 
21 XII-C 2203 1964 239 
22 ANUL I 78 75 3 
23 ANUL II 106 105 1 
24 ANUL III 194 189 5 
25 ANUL IV 12 0 12 
  TOTAL 29371 21236 8135 

 

 



Grafic absențe   

-  an școlar 2020 – 2021  - 

1077 

588 
467 

1428 

5028 

1803 

834 
916 

626 

2161 

3401 

1326 

508 
618 

382 

2819 

1535 

447 438 
308 

2203 

617 

294 236 

1137 

4548 

1637 

723 
549 520 

1270 

1884 

998 

241 236 177 

1762 

1392 

334 

132 
216 

1964 

460 
294 231 301 

480 

166 111 

367 

106 

891 

1517 

328 267 
382 

205 

1057 

143 113 

306 

92 
239 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Total absențe Absențe  nemotivate Absențe motivate 



Clasa Total absențe 
Absențe 

nemotivate  

Absențe 

motivate 

XII B 308 216 92 

XI A 382 177 205 

XII A 438 132 306 

XII Arte 447 334 113 

IX B 467 236 231 

X F 508 241 267 

IX A 588 294 294 

Tabel clase cu număr mic de absențe 

an școlar 2020-2021 



Clase cu număr mic de absențe 
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Clasa Total absențe Absențe 

nemotivate 

Absențe motivate 

IX  D 5028 4548 480 

X D 3401 1804 1517 

XI C 2819 1762 1057 

XII C 2203 1964 230 

X C 2161 1270 891 

IX E 1803 1637 166 

XI D 1535 1392 143 

Tabel clase cu număr mare de absențe 

an școlar 2020-2021 



Clase cu număr mare de absențe 
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Clasa Total absențe Absențe  nemotivate Absențe motivate 

a IX-a ARTE 1077 617 460 

a IX-a A 588 294 294 

a IX-a B 467 236 231 

a IX-a C 1428 1137 301 

a IX-a D 5028 4548 480 

a IX-a E 1803 1637 166 

TOTAL 10391 8469 1932 

 Tabel absențe   

anul școlar  2020- 2021 

Clasa  a IX-a  



Absențe totale, din care motivate și nemotivate 

- clasa a IX-a - 
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 Tabel absențe 

anul școlar  2020- 2021 

Clasa a X-a 

Clasa Total absențe Absențe  nemotivate Absențe motivate 

a X-a ARTE 834 723 111 

a X-a A 916 549 367 

a X-a B 626 520 106 

a X-a C 2161 1270 891 

a X-a D 3401 1884 1517 

a X-a E 1326 998 328 

a X-a F  înv. dual 508 241 267 

TOTAL 9772 6185 3587 



Absențe totale, din care motivate și nemotivate 

- clasa a X-a - 
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Clasa Total absențe Absențe  nemotivate Absențe motivate 

a XI-a ARTE 618 236 382 

a XI-a A 382 177 205 

a XI-a C 2819 1762 1057 

a XI-a D 1535 1392 143 

TOTAL 5354 3567 1787 

 Tabel absențe   

anul școlar  2020- 2021 

Clasa a XI-a 



Absențe totale, din care motivate și nemotivate 

- clasa a XI-a - 
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 Tabel absențe  

anul școlar  2020- 2021 

Clasa a XII-a 

Clasa Total absențe Absențe  nemotivate Absențe motivate 

a XII-a Arte 447 334 113 

a XII-a A 438 132 306 

a XII-a B 308 216 92 

a XII-a C 2203 1964 239 

TOTAL 3396 2646 750 



Absențe totale, din care motivate și nemotivate 

- clasa a XII-a - 
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Clasa Total absențe Absențe nemotivate  Absențe motivate 

 a IX-a 10391 8469 1932 

a X-a 9772 6185 3587 

a XI- a 5354 3567 1787 

a XII-a 3396 2646 750 

Total absențe pe clase, an școlar 2020-2021 



TOTAL  ABSENȚE PE CLASE 
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Semestrul/ an școlar Total absențe Absențe nemotivate Absențe motivate 

Semestrul I 13047 9617 3410 

Semestrul II 16324 11619 4725 

Total an școlar 29371 21236 8135 

Situația absențelor pe semestre 
An școlar 2020-2021 
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STATISTICĂ 

REZULTATE EXAMEN DE BACALAUREAT 2021 

Înscriși 

BAC 

 
Promovați 

Tranșe medii 

9,00-10,00 8,00-9,00 7,00-8,00 6,00-7,00 5,00-6,00 4,00-5,00 3,00-4,00 2,00-3,00 

68 42 16 30 46 28 46 10 10 9 

 

 
Disciplina 

 
% 

 
Înscriși 

 
Promovați 

 
Neprez. 

Tranșe de medii pe discipline 

2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-5,00 5,00-6,00 6,00-7,00 7,00-8,00 8,00-9,00 9,00-10,00 

Lb. și lit. rom. 85% 68 58 2 2 3 3 14 12 17 9 6 

Matematică 81% 59 48 3 4 2 2 15 6 17 6 4 

Istorie 44% 9 4 0 1 1 3 4 0 0 0 0 

Geografie 96% 48 46 2 0 0 0 8 8 12 13 5 

Biologie 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Filosofie 100% 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 

Log. și argum. 0% 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Psihologie 50% 14 7 1 1 3 2 3 2 0 1 1 

Total 61,76% 68 42 10 9 10 10 46 28 46 30 16 
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GRAFICUL REZULTATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2021 



Activitatea metodico - știinţifică la nivelul ariilor curriculare și a comisiilor 

Obiective: 

 Optimizarea  capacităţii şi a ritmului de învăţare al elevilor; 

 Accesibilizarea  conţinutului de predat; 

 Creşterea calității nivelului de pregătire al elevilor; 

 Pregătirea elevilor pentru concursuri, olimpiade şcolare, examene de certificare a competenţelor profesionale; 

 Intensificarea pregătirii pentru bacalaureat  prin programe de pregătire remedială – Proiect ROSE; 

 Stimularea frecvenței elevilor la școală și reducerea absenteismului; 

 Dezvoltarea personală a elevilor pentru a gestiona mai bine situațiile socio-emoționale. 

 

Forme  de realizare 

 Dezbateri 

 Analiza programelor școlare 

 Selectarea manualelor școlare 

 Elaborare  teste de evaluare 

 Analiza rezultatelor obținute la testele de evaluare inițială  

 Activități / lecții demonstrative 

 Interasistențe 

 Prezentarea  de referate, materiale informative  

 Realizarea portofoliilor didactice  

 Mese rotunde 

 Activități extracurriculare 



 

 

 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii  au folosit  mai multe mijloace 

specifice, dintre care cel mai frecvent:  

 

•      aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum  Whatsapp, 

Facebook, messenger etc.: 92% ;  

  

             •    apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev: 92%.  

  

Pe locurile următoare se situează:  

  

•      utilizarea resurselor educaționale deschise și a conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și ilustrații, 

biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada etc.;  

  

•      platformele specializate de elearning –  Google  Classroom etc.;  

  

     •      aplicațiile pentru comunicare  sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum: Zoom, Google  

Meet, Skype etc. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În domeniul resurselor umane s-a urmărit: 

 Crearea și actualizarea continue a unei baze de date electronice unice pentru evidența elevilor (SIIIR), 

personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic; 

 Proiectarea programului de formare continuă a cadrelor didactice și a întregului personal administrativ; 

 Instruirea cadrelor didactice cu privire la modalitățile de dezvoltare profesională, pregătire inițială și pregătire 

continuă; 

 Sprijinirea cadrelor didactice în absolvirea unor cursuri de perfecționare și formare, precum și participarea 

acestora la programe de formare continuă; 

 Asigurarea cunoașterii în rândul cadrelor didactice a reglementărilor în vigoare privind cariera didactică, 

etapele formării profesionale: stagiatura, definitivat, gradul II, gradul I, masterat, perfecționare periodică 

obligatorie; 

 Stabilirea unor standarde de performanță la nivelul unității  în ceea  ce privește activitatea educativă de 

instrucție, cu performanțe deosebite; 

 Efectuarea de asistențe mai ales în cazul cadrelor didactice  noi în școală, în vederea consilierii acestora; 

 Acordarea de consultanță și audiențe (permanent pe parcursul anului școlar 

 Acoperirea schiței de încadrare cu personal calificat. 



        Pe parcursul anului școlar 2020-2021 cadrele didactice s-au preocupat pentru redactarea planificărilor 

calendaristice, parcurgerea integrală a materiei, ritmicitatea notării, alcătuirea testelor inițiale și organizarea 

acestora, au participat la consfătuiri, la activități metodice la nivel județean. 

 Toate cadrele și-au desfășurat activitatea conform programelor de specialitate și a planificărilor 

calendaristice individuale, documente depuse la dosarele comisiilor. 

 Profesorii și-au desfășurat serviciul pe școală conform cu procedura internă a serviciului pe 

școală și a normelor metodologice privind serviciul pe școală. 

 În cadrul formării continue (Consilii profesorale) s-a urmărit concordanța cu tematica de perfecționare 

stabilită la începutul anului școlar, participarea la activitățile metodice din școală și din afara școlii, 

elaborarea unor lucrări de specialitate, participarea la webinarii, cursuri online și conferințe. 

  Activitățile de la nivelul Comisiilor s-au desfășurat după un Plan managerial stabilit de către responsabilii 

comisiilor și s-au centrat pe: cunoașterea documentelor curriculare și școlare, metodica predării disciplinei, 

metodele și instrumentele de evaluare, formarea unor atitudini și comportamente la elevi, legătura profesorului 

cu comunitatea. 

Prioritățile demersului didactic și educațional la nivelul unității școlare: 

 Creșterea calității și menținerea interesului pentru nou al cadrelor didactice; 

 Îmbunătățirea constantă a procesului instructiv-educativ; 

 Elaborarea de standarde de predare și evaluare în vederea atragerii elevilor către performanță; 

 Cultivarea lucrului în echipă in procesul de predare-învățare; 

 În cadrul ședințelor cu părinții au fost dezbătute Metodologiile de desfășurare a examenului național de 

bacalaureat și prezentarea ROFUIP, RI. 

  
  

 

  



 

  

  
  

 

 

CURRICULUM 
 

 Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat de către fiecare cadru didactic în parte.. Au 

fost analizate planurile cadru de învățământ și programele școlare în vigoare, s-a ținut cont de precizările transmise 

cadrelor didactice la consfătuirile pe discipline. 

 Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele școlare și au inclus activitățile de evaluare. 

Au fost elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire suplimentară, conform graficului prin Proiectul 

ROSE, în vederea susținerii examenului național de bacalaureat și pentru activitățile extracurriculare. 

 Din rapoartele elaborate de cadrele didactice, monitorizările realizate pe parcursul anului școlar și rezultatele 

obținute de elevi la clasă, rezultă ca proiectarea și realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel foarte bun 

pentru elevii de la profilul pedagogic, bun pentru elevii de la profilul artistic, respectiv pentru elevii de la filiera 

tehnologică și satisfăcător pentru elevii de la învățământul profesional. 

 Oferta educațională a unității de învățământ s-a realizat conform procedurii interne elaborate în acest scop. 

Stabilirea ofertei educaționale se realizează prin consultarea și implicarea directă a elevilor și a părinților, sub 

coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că CDS răspunde în bună măsură solicitărilor elevilor și 

specificului unității de învățământ. 

Orele din cadrul CDS sunt alocate în principal pentru: 

 Activități didactice destinate aprofundării, extinderii și CDS în vederea susținerii pregătirii elevilor conform 

nevoilor lor personale, pentru performanță și pentru succes la examenul național de bacalaureat și la 

examenele de admitere la facultate. 

 Activități didactice destinate formării și promovării unor noi discipline din ariile curriculare: Om și societate, Limba 

și comunicare. 

 

 



 

 

Aspecte pozitive privind procesul  instructiv - educativ: 

• capacitatea cadrelor didactice de elaborare a unei proiectări ce respectă cerințele programei școlare; 

• concordanța dintre curriculumul unităților școlare și cel național; 

• adecvarea tipului de curriculum la nevoile reale ale elevilor; 

• capacitatea de elaborare a programelor de curs opțional; 

• pregătirea metodică de calitate a cadrelor didactice cu experiență, evidentă prin capacitatea de asigurare a 

unei succesiuni logice a secvențelor de instruire; 

• abordarea intra-, inter-, pluridisciplinară, a învățării; 

• valorificarea experienței de viață a elevilor in procesul de învățare, a achizițiilor dobândite de elevi în 

familie, în diverse activități informale; 

• competență în selectarea și utilizarea metodelor activ - participative, calitatea metodelor, tehnicilor și 

procedeelor utilizate, ponderea mare a metodelor activ - participative utilizate în procesul de învățare; 

accesibilizarea conținutului învățării; 

• crearea în lecții a unor situații de învățare bazate pe observarea cu caracter explorator, pe utilizarea 

experimentului; 

• asigurarea caracterului practic-aplicativ al lecțiilor; 

• monitorizarea activității de lucru în grup; adecvarea tipului de sarcină la modul de organizare a învățării; 

• preocuparea cadrelor didactice pentru valorificarea achizițiilor anterioare ale acestora în procesul de învățare; 



 

 

 

• crearea unor situații de învățare care încurajează interacțiunea cadru didactic - elev, elev - elev, elev - cadru 

didactic; 

• utilizarea unor mijloace de învățământ de calitate, care facilitează procesul de învățare și care sunt adecvate 

conținuturilor învățării și particularităților de vârstă ale elevilor;  

• Menținerea interesului elevilor pentru activitatea de învățare prin  introducerea în lecții a unui material 

didactic atractiv; 

• gestionarea timpului didactic; 

• utilizarea metodelor de evaluare tradițională și modernă, în mod special, dar și alternativă 

(observarea sistematică, proiectul, portofoliul); 

• deplasarea accentului de la evaluarea cunoștințelor memorate de către elevi la evaluarea unor capacități 

ale elevilor: de a reprezenta, de a utiliza informațiile din alte surse, de a opera cu termeni specifici 

disciplinelor, de a interpreta fenomene, de a-și exprima opinii personale referitoare la fenomenele 

întâlnite; 

• utilizarea unor itemi de evaluare corespunzători obiectivelor lecțiilor, elaborați pe baza descriptorilor de 

performanță. 

Aspecte negative privind procesul  instructiv - educativ : 

• slaba implicare a elevilor în procesul de autoevaluare, de automonitorizare a progresului, de gestionare a 

propriei învățări, de conștientizare a dificultăților în învățare; 

• slaba preocupare pentru stimularea dezvoltării gândirii critice și creatoare a elevilor, implicarea elevilor în analiza 

critică a informațiilor pe care ei înșişi le cercetează; 

• slaba preocupare pentru responsabilizarea tuturor membrilor grupului în cazul organizării activităților pe grupe de 

elevi. 

  



ARIA CURRICULARĂ „ LIMBĂ ȘI COMUNICARE” 

            În anul școlar 2020-2021, cadrele didactice și-au stabilit prioritățile strategice: buna proiectare a 

activității didactice, redefinirea competențelor cadrului didactic și ridicarea nivelului de pregătire a elevilor.  

          Activitățile realizate s-au focalizat pe asigurarea calității actului educațional. 

           Aspectele asupra cărora s-au concentrat activitățile metodice au vizat: 

 Asigurarea calității procesului instructiv-educativ la limba și literatura română, respectiv limbi moderne; 

 Întocmirea planificărilor calendaristice; 

 Parcurgerea ritmică și de calitate a conținuturilor școlare; 

 Aplicarea testelor predicative și interpretarea lor; 

 Accentuarea laturii educative; 

 Perfecționarea abilităților de interpretare a textelor literare. 

            Obiectivele specifice, derivate din obiectivele-cadru au fost atinse prin intermediul următoarelor 

activități: 

 Asigurarea calității procesului instructiv-educativ la limba și literatura română: 

- Dezvoltarea programei pentru clasa a XII-a, alegerea și analiza manualelor alternative 

- Analiza progresului școlar, prin realizarea de portofolii specifice 

- Evaluarea testelor inițiale și analiza rezultatelor acestora  

 

  

 



     

 

     

               DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

               Cadrele didactice permanent identifică resursele informaționale adecvate conținutului stabilit și  

selectează activități și situații de lucru astfel încât acestea să capete un caracter antrenant, în concordanță cu 

nivelul clasei, cu stilurile de învățare ale elevilor și cunoștinţele lor anterioare. Au realizat modele de proiecte 

didactice, de fişe de lucru, materiale în format electronic  adaptate procesului instructiv- educativ în condiții de 

pandemie. În cadrul activităților didactice  au utilizat strategii didactice care transformă elevul într-un factor activ 

al propriei formări, au construit situații de învățare care solicită participarea creativă a cât mai multor elevi.  

               Pentru că cea mai pare parte a activității din această perioadă s-a desfășurat online, pe platforma 

didactică GOOGLE CLASSROOM, au adaptat conținuturile învățării și metodele didactice la aceste condiții de 

studiu, îmbinând mijloacele tradiționale cu metode moderne, activ-participative. Au folosit permanent mijloace 

TIC (prezentări Power-Point, softuri educaționale, CD-uri, filmulețe) astfel ca lecțiile să fie cat mai atractive. Au 

utilizat optim resursele educaționale și sursele de informație de care dispuneau în activitatea didactică, metodică și 

ştiințifică. Au asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecției. 

              Au stabilit obiective clare ale evaluării inițiale, au elaborat itemii în concordanţă cu obiectivele stabilite, 

au prelucrat testele şi au identificat activitățile didactice care să permită achiziţionarea competenţelor generale, 

dar şi specifice ale disciplinei. Evaluarea continuă, autoevaluarea şi notarea s-a făcut conform reglementărior 

legale și standardelor în vigoare. Au elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă),însoţite de 

obiective. Ținând cont de egalitatea de șanse, au aplicat învățarea centrată pe elev, iar pentru elevii cu rezultate 

mai slabe au realizat program de remediere. 

  

  



     În perioada școlii online, cadrele didactice au folosit diverse instrumente digitale – Canva, WorArt, Padlet, 

ChatterPix, Google Forms, ToonMe, MusicLab etc. Au folosit aplicația MEET pentru întâlnirile online cu elevii și 

platforma Classroom pentru distribuirea de materialele didactice, evaluări, fișe de lucru. Verificarea asimilării 

competențelor a fost realizată prin sarcini de lucru adaptate modelului de subiecte pentru examenul național de 

bacalaureat, respectând modelul 2021 postat pe site-ul Ministerului Educației, fișe de evaluare digitale, chestionare 

Google Forms. 

      În cadrul Proiectului ROSE s-au desfășurat activități remediale cu elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a și a 

XII-a pe Platforma Classroom și pe Google Meet. 

                În scopul dezvoltării profesionale au participat la Consfătuirile anuale ale profesorilor de limba română  și 

la Cercul Pedagogic din semestrul I și II. În perioada 21 - 30.09.2020 trei cadre didactice de limba și literatura 

română s-au înscris la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru  Corpul de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale și au fost admise. 

Calitatea procesului de învăţământ a fost asigurată prin oferta didactică pe care fiecare profesor a propus-o 

claselor pe care le coordonează. Fiecare cadru didactic a încercat să-şi perfecţioneze stilul de lucru, valorificând 

cunoștințele dobândite la cursurile de formare. Profesorii de Limba și literatura română (Alecu Cătălina, Bîrjoveanu 

Irina, Samaru Petruța) desfășoară activități de pregătire remedială cu elevii claselor de liceu, în scopul îmbunătățirii 

rezultatelor școlare și a celor de la examenul de bacalaureat. Implicarea în proiecte extrașcolare reprezintă  una dintre 

preocupările cadrelor didactice.  

Perfecţionarea continuă s-a realizat şi prin studiu individual, asistențe la ore(efectuate de către directorii 

unității sau inspectorii de specialitate) și participarea la webinarii, simpozioane și cursuri de formare, după cum 

urmează: 

 
 

 

 

 

 



 

1. „ Bazele utilizării TIC în derularea procesului instructiv- educativ”, curs de formare organizat de CCD Călărași, 

octombrie 2020, au participat prof. Alecu Cătălina, Bîrjoveanu Irina și Samaru Petruța 

2. „Evaluare pe ASQ –Funcționalități noi” (webinar), prof. Alecu Cătălina  

3. „Predarea și securitatea în on-line” au participat prof. Alecu Cătălina, Bîrjoveanu Irina și Samaru Petruța 

(videoconferință în proiectul ROSE) 

4.  Cursul de formare Îndreptar digital, organizat de Asociația Techsoup, septembrie – decembrie 2020( prof. 

Bârjoveanu Irina și Samaru Petruța) 

Participări webinarii( prof. Bîrjoveanu Irina): 

- Management  Modern în Educație, - 29 ianuarie 2021 - Tema acestei ediții a fost impactul școlii online asupra 

relației profesor-elev-părinte. Edumanager.ro 

- Curs Cum evaluăm elevii online, ASQ – 29 noiembrie 2020 

- Webinar – Management Modern în Educație –Excelență în educație – 25 noiembrie 2020 

- Webinar  Cum începem lucrul în G Suite pentru educație – 11 septembrie 2020 

- Octombrie 2020 –prof. Bîrjoveanu Irina a publicat articolul BioLiteratura în Egipt, în broșura online coordonată 

de CCD Călărași. 

- Octombrie 2020 –prof. Samaru Petruța a publicat articolul Învățarea în mediul online, în broșura online 

coordonată de CCD Călărași. 

 

 



            

 

            În activitatea didactică profesorii au aplicat cunoștințele dobândite ca urmare a participării la activitățile 

metodice, ştiințifice și de dezvoltare profesională, au insistat pe folosirea metodelor active, centrate pe elev în 

activitatea didactică,  pe folosirea metodelor moderne de motivare şi evaluare a elevilor. Au participat la cursuri de 

perfecționare și webinarii pentru a dobândi competențe necesare folosirii platformelor educaționale și lucrului în 

mediu online, pentru a-și îmbunătăți competențele digitale și pentru a învăța în perioada pandemiei cum să lucreze cu 

informația, tehnologia și cu noi cunoștințe. 

 

          În concluzie, cadrele didactice  urmăresc permanent pregătirea și perfecționarea în specialitate, precum și 

obținerea unor rezultate cât mai bune la clasă, cu elevii. Acestea formulează corect obiectivele lecțiilor, pregătesc 

elevii pentru receptarea cunoștințelor noi, necesare lecției curente. Implicarea în activități școlare și extrașcolare a 

elevilor, constituie o prioritate pentru orice cadru didactic. 

  

 

 

 

  



Evaluare iniţială 

În urma corectării testelor iniţiale la limba şi literatura română s–au constatat  următoarele: 

  

Puncte tari 

 identificarea adecvată a sinonimelor; 

 identificarea sensului denotativ şi conotativ al cuvintelor; 

 recunoaşterea temelor literare; 

 indicarea corectă a figurilor de stil; 

 identificarea unor secvenţe de text precizate în cerinţă; 

  

Puncte slabe 

• unii elevi manifestă nesiguranţă în selectarea dintr -un vocabular de referinţă, a unor termeni adecvaţi 

tipului de comunicare impus; 

• anumiţi elevi nu recunosc formele corecte ale unor cuvinte; 

• unii elevi nu respectă, din necunoaştere, neatenţie sau din neglijenţă regulile ortografice ale limbii române 

(scriu fără cratimă, fără semne diacritice) şi nici regulile de punctuaţie; 

• nu toţi elevii identifică semnificaţiile textului suport; 

• mulţi elevi nu dovedesc creativitate şi originalitate şi manifestă reţinere atunci când trebuie să exprime un 

punct de vedere personal, deşi aceasta este o cerinţă expresă sau abordează necorespunzător tema eseului; 

• există elevi care interpretează schematic figurile de stil; 

• susținerea inadecvată cu argumente irelevante, a unei opinii 

 

Oportunităţi 

•  orientare pentru alegerea strategiilor educative menite să asigure progresul şcolar. 

 

Ameninţări 

• lipsa  motivaţiei elevilor; 

• renunţarea la lectură în favoarea altor activităţi; 



Modalităţi de remediere 
 

Membrii catedrei de Limba şi literatura română propun recuperarea materiei pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare, prin lucru diferenţiat la clasă, insistându-se asupra unor aspecte precum: 

• analize stilistice ale unor fragmente literare; 

• aplicaţii care vizează noţiuni de vocabular, ortografie şi punctuaţie; 

• elaborarea unor eseuri structurate şi nestructurate. 

• redactare de eseuri argumentative 

Pentru a verifica eficienţa planului de remediere propus, membrii catedrei au decis o constantă analiză 

comparativă a rezultatelor obţinute de elevi la testele iniţiale cu cele din testele sumative ulterioare.  

  

 

Propuneri de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor  
  

• Susținerea unor activităţi de monitorizare, control şi consiliere a elevilor pentru a identifica motivele  unor 

eșecuri, dar și pentru a îmbunătăți rezultatele; 

• Conceperea de fişe de lucru care să vină în sprijinul elevilor cu probleme de adaptare la cerinţele materiei; 

• Realizarea unui plan de lucru suplimentar al elevilor, bazat pe grupe; 

• Organizarea  unor întâlniri de lectură, pentru ca elevii să se obişnuiască să citească şi să înţeleagă mai bine 

conţinutul itemilor; 

• Discutarea rezultatelor testelor inițiale cu părinţii elevilor, pentru a creşte gradul de implicare şi responsabilizare 

a familiei în procesul educativ; 

• Sporirea atractivităţii specifice învăţării prin rezolvarea unor probleme cu aplicare în viaţa cotidiană; 

• Inserarea în orele de limba și literatura română a metodelor moderne, activ-participative și a momentelor de 

lectură și înțelegere a textelor la prima vedere. 



            LIMBI MODERNE 

 

            În anul școlar  2020 - 2021 întreaga activitate a profesorilor de limbi moderne a fost focalizată pe aplicarea 

cerințelor curriculumului școlar specific învățământului  liceal și profesional, prin raportare directă la particularitățile 

colectivelor de elevi. 

            De asemenea, demersurile cadrelor didactice s-au subsumat atingerii și dezvoltării competențelor lingvistice- 

competențe cheie, cât și încurajării receptivității elevilor față de valorile europene, mondiale. 

            Aceste activități au fost posibile datorită  competențelor  cadrelor didactice, bazate pe: 

 Cunoașterea colectivelor de elevi; 

 Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative și sumative cu caracter 

compensator de natură ameliorativ-constructivă; 

 Interes pentru perfecționare și autoperfecționare; 

 Dorința de îmbunătățire a relației de comunicare cadru didactic- cadru didactic și elev- cadru didactic; 

        Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înțelegerea noilor cunoștințe și aplicarea lor în teme.  

  

            În cadrul învățării online cadrele didactice pentru toate clasele au folosit platforma Classroom și Google Meet 

pentru întâlniri sincron la peste 95% din acestea. 

            Pentru predare s-a folosit cunoștințele proprii puse la dispoziția elevilor în schițe de lecții transmise în timp real 

prin shararea ecranului de laptop, cu explicațiile de rigoare, nu s-au înregistrat disfuncționalități în asimilarea noțiunilor 

predate, deși s-a evitat pe cât posibil aglomerarea elevilor cu noțiuni de gramatică, insistându-se, în principal. pe 

dezvoltarea abilităților de receptare a mesajelor scrise  și audiate, comunicare, vocabular. Schițele de lecție au fost 

postate ulterior pe platformă (la finalul orei), pentru elevii care nu au putut să se conecteze direct. 

  

 

 



        

 S-au folosit manualele elevilor, diverse fișe de lucru, pdf-uri și diverse site-uri: 

 https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening 

https://agendaweb.org/vocabulary-exercises.html 

https://www.esleschool.com/vocabulary-exercises/ 

https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 

          Platformele utilizate au fost: Google Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Messenger Face, Learning Apps predate 

sincron sau asincron, plus o gamă vastă de instrumente online. Spre deosebire de sala de clasă, în cursurile online a existat  

posibilitatea includerii diferitelor tipuri de materiale. Acesta este un mare avantaj al orelor în online, elevii dispunând de o 

mare varietate de materiale de studiu prin care profesorii au posibilitatea să le transmit mesajul. 

 Materialele aplicate: 

 prezentări 

 materiale video, audio 

 materiale interactive 

 pagini web 

 cărți electronice 

 suport de curs electronic 

 manuale. 
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          Ca modalități de evaluare au fost proiectele realizate de elevi sub formă de PPT-uri, cu diverse teme de interes 

conform planificării, referate, activități de muncă independentă, teste, răspunsuri orale,  

     Exercițiile interactive folosite au fost de repetiție (orale si scrise), de recunoaștere a părților gramaticale din 

enunțuri, cu caracter creator (colaje, cărți, etc.), exerciții de modificare, completare și înlocuire, de construcție. Toate 

aceste exerciții și teste au fost oferite și rezolvate cu ajutorul instrumentelor și aplicațiilor online ca: 

 Wordwall 

 Storyjumper 

 Vocaroo 

 Plickers 

 Bookcreator etc. 

 Pinterest 

 You Tube 

 Whiteboard 

În urma activităților desfășurate  elevii au reușit să creeze cărți poștale, cărți pentru lectură, exerciții cu cerințe de 

rezolvare pentru colegi, colaje, texte audio, filmulețe, toate acestea cu ajutorul aplicațiilor și instrumentelor menționate 

mai sus. 

S-au derulat și proiecte educative cu impact pozitiv în rândul elevilor: 

 Ziua limbilor străine 

 Obiceiuri și tradiții: Hallowen 

     Profesorii de limbi moderne au manifestat un interes constant pentru propria lor dezvoltare profesională, 

urmând cursuri de formare în specialitate şi participând la acțiunile metodice din școală și din județ. 
 

  

 

 



În cadrul ariei curriculare „Matematică și Științe ale Naturii” în anul școlar  2020 - 2021 s-au avut în 

vedere mai multe obiective pentru îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare. 

Dintre aceste aspecte fac parte: 

 Folosirea cu precădere  a metodelor moderne în procesul de învățământ actual 

 Criterii urmărite în stabilirea obiectivelor vizate pentru susținerea testelor de evaluare 

 Înregistrarea progresului școlar 

 Implementarea metodelor de evaluare pentru a veni în sprijinul învățării accesibile și eficiente 

 Promovarea metodelor alternative de predare la matematică 

 Pregătirea suplimentară a elevilor cu aptitudini și deprinderi practice pentru bacalaureat 

 Intensificarea pregătirii pentru bacalaureat  prin programe de pregătire remedială – Proiect ROSE 

 

ARIA CURRICULARĂ „MATEMATICĂ ȘI  ȘTIINȚE ALE  

NATURII” 

 



DISCIPLINA MATEMATICĂ 

Obiectivele pe care cadrele didactice le-au propus au fost următoarele: 

 

 creșterea eficienței activității de predare-învățare la disciplina matematica și înzestrarea elevilor cu valori, 

competențe și aptitudini cuprinse în programele școlare în vigoare; 

 dezvoltarea receptivității pentru nou și a aptitudinilor de a-l introduce in practică; 

 diferențierea activităților cu elevii și adecvarea conținuturilor de învățare la nivelul claselor; 

 perfecționarea tehnicii didactice educative; 

 îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metodele complementare de evaluare în scopul creșterii 

eficienței activităților de învățare și îmbunătățirea interesului și motivația învățării; 

 însușirea unor metode de informare și de documentare independente, care oferă deschidere spre 

autoinstruire, spre învățare continuă; 

 pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul național de bacalaureat;  

 identificarea și acoperirea, pe cât posibil, a lacunelor din cunoștințele elevilor la matematică .  

 administrarea de teste inițiale, urmate de analiza și interpretarea acestora; fiecare cadru didactic și- a stabilit și un 

plan de măsuri care a inclus printre altele și programe de recuperare; 

 realizarea de către cadrele didactice a unor modele de fișe de lucru, teste însoțite de bareme de evaluare și notare; 

 cadrele didactice  au fost permanent preocupate de asigurarea conținutului științific al lecțiilor, prin îmbinarea 

optima a metodelor tradiționale cu metodele moderne de predare-învățare-evaluare (utilizarea calculatorului, a 

lucrului pe grupe, lucrul cu fișe, flipchart), utilizarea cu preponderență a metodelor din categoria celor activ 

participative. 

 

 



           Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea permanentă a 

obținerii performanței școlare. În procesul instructiv-educativ s-a utilizat  metode și strategii didactice care să stimuleze 

implicarea activă, gândirea elevului și să-i formeze deprinderi de studiu – învățarea prin proiecte, investigația sau 

portofoliile. S-a aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de matematică pe platforma  

Google Classroom atât pentru dezvoltarea competențelor, abilităților și deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice. 

           În centrul activității didactice a fost pus elevul, orele fiind adaptate nivelului clasei realizate atât tradițional cât și 

modern, iar pe perioada școlii online s-a folosit și aplicația wshatApp si e-mail. 

          În perioada de activitate fizică, la școală, s-a încercat parcurgerea unei părți cât mai mari din programa școlară, 

anticipând trecerea în online și dificultățile inerente de a parcurge conținuturi noi în formatul online. De-asemenea, s-a 

realizat evaluarea curentă cu prioritate evitând evaluări dificil de realizat și incerte ca rezultate în formatul online. 

          Astfel, s-au desfășurat ore pe platforma Google Classroom cu predilecție activități de fixare și recapitulare a 

conținuturilor parcurse în perioada anterioară. S-au alternat activitățile de tip sincron(pe Google Meet) cu cele asincron 

(prin plasarea de lecții pe classwork) utilizând, astfel activitatea independentă a elevilor și apoi partajarea de către 

aceștia a temelor în activitățile de pe Google Meet. 

           În activitatea asincronă s-a utilizat fișe de lucru, teste de bacalaureat, manuale școlare, precum și filmulețe 

exemplificative de pe youtube. S-au folosit și forme de evaluare interactivă în care li s-a permis elevilor să colaboreze 

între ei. 

 



          În concluzie, activitatea online are o eficiență medie pentru elevii care erau activi și interesați și la clasă să 

învețe, dar o eficiență scăzută pentru ceilalți, profesorul neavând mijloace de a controla efectuarea temelor de către 

elev fără un sprijin extern. 

 Pe lângă reușitele cadrelor didactice s-au  identificat și câteva puncte slabe: 

 insuficienta stimulare a elevilor pentru a participa la orele de pregătire suplimentară; 

 elevii nu se simt obligați să studieze manualul acasă; unii elevi nu își notează lecția, sunt destule cazuri 

de elevi cu caiet de clasă universal sau inexistent; 

 mulți elevi nu își efectuează tema pentru acasă.  

Analiza rezultatelor școlare la sfârșitul  anului școlar 2020-2021 

 Profesorii de matematică s-au implicat în desfășurarea de programe de pregătire suplimentară, prin Proiectul 

ROSE. 

Concluziile generale sunt puțin mulțumitoare datorită următorilor factori: lipsa interesului față de învățare, 

responsabilitate redusă din partea elevilor și părinților, absentarea de la programele de pregătire. 

Profesorii au dezbătut intens situația actuală care este deosebit de critică, la filiera tehnologică. Nivelul 

scăzut se observă și în situația/ notele din cataloage, situație însoțită și de un număr corespunzător de absențe. 



Cauzele identificate sunt: 

- nivel scăzut al cunoștințelor elementare de matematică, nivel cu care elevii au început liceul. 

- acumularea lacunelor de-a lungul anilor de studiu. 

- dezinteresul față de învățare 

- acceptarea situației de a fi în imposibilitatea de a recupera 

- lipsa lucrului, a muncii individuale, neefectuarea temei pentru acasă 

- lipsa concentrării, atenției, majoritatea elevilor fiind distrași tot timpul de  diferite preocupări 

- iresponsabilitatea față de propria persoană, nefiind convinși că examenul de bacalureat este un examen de maturitate 

- lipsa interesului familiei și neacordarea sprijinului elevului, a profesorului 

- neparticiparea la orele de pregătire în afara programului școlar. 

  

Măsurile propuse: 

-  continuarea orelor de pregătire suplimentară, efectuate  după  un program stabilit 

-  rezolvarea subiectelor la clasă și reluarea altor aplicații de același tip, pentru a sublinia și întipări un algoritm de 

lucru pe tip de exercițiu. 

- au hotărât să  lucreze cu elevii ce au de recuperat/ acoperit goluri din clasele anterioare. 

- reluarea explicațiilor/ a lecțiilor din anii precedenți 

- a fost inițiat un program nou de pregătire suplimentară a elevilor, Poiect ROSE 

  

Profesorii au mai propus ca masură, în reușita elevilor: informarea și consilierea părinților pentru a se 

interesa și a susține elevul în învățare.  



DISCIPLINA  FIZICĂ 

              S-a  realizat întocmirea documentelor de planificare și proiectare didactică. Au fost aplicate teste predictive, 

iar în urma prelucrării acestora s-au luat măsurile remediale care au fost aplicate tuturor claselor. Au fost elaborate și 

aplicate teste de evaluare semestrială, la toate clasele, cu precizarea baremului de evaluare. După corectarea testelor au 

avut loc discuții cu elevii și s-au stabilit măsurile necesare pentru îmbunătățirea rezultatelor. 

           Predarea fizicii în modalitatea online  a căpătat diferite forme și dimensiuni.  Cadrul didactic a adoptat 

diferite metode folosind platforma Google Classroom,  Google Meet, după cum urmează: 

 energizarea clasei de elevi prin diferite activități care să îi motiveze; 

 predarea folosind materiale cât mai apropiate de atmosfera din clasă:  caiet, manual lucrând, scriind și 

rezolvând sarcini de lucru, sincron cu elevii; 

 înregistrarea rezolvării sarcinilor de lucru, în material video scurte (2-3)minute, care puteau fi revăzute de elevi 

pentru fixarea cunoștințelor  în rezolvarea temelor; 

 platforme digitale de învățare unde fiecare elev s-a logat cu contul de la școală, parcurgea materialele în ritm 

propriu.(Quizizz, Nearpod, Interstellar); 

 experimente virtuale tip video unde s-au observat fenomenele studiate (Principiile mecanicii, Tipuri de mișcări, 

Tipuri de forte, Motoare termice, Termodinamica stărilor de agregare, legile gazelor, Elemente de astronomie, 

Studiul fluidelor); 

 experimente virtuale interactive, în care fiecare elev modifica parametrii și observa fenomenul în diferite 

condiții  (Forța elastică); 

 experimente sincron, cu materiale uzuale, avute la dispoziție (material elastice, bile, sticlă cu apă, material cu 

diferite texturi. 

 

 

 

 



 

Materialele cu noțiunile de asimilat de către elevi au avut  diferite formate: 

 materiale experimentale la îndemână 

 prezentări; 

 materiale video; 

 materiale audio; 

 materiale interactive; 

 pagini web; 

 suport de curs electronic. 

           Spre deosebire de sala de clasă, unde se folosește de cele mai multe ori tabla și manualul (alături de prezentări în 

unele situații), în cursul online există posibilitatea să se includă diferite tipuri de materiale. Provocarea a fost în a realiza 

materiale proprii pentru cursurile online, deoarece acest lucru presupune cunoașterea de diverse aplicații, cu ajutorul 

cărora se creează materialele respective și principiile învățării multimedia. Existența mai multor platforme care permit 

crearea de testări/verificări interactive a fost la îndemâna elevilor. Exercițiile au fost distribuite trimițând link-ul elevilor, 

inserând acest link într-un material de studiu sau incluzâd direct exercițiul într-un curs online. 

 



 În evaluare s-a folosit: 

 testul online – în care răspunsurile au fost trimise prin editarea testului, prin fotografierea rezolvării testului și 

trimiterea acestei rezolvări pe platformă 

 jocul didactic, în Quizizz, unde fiecare elev și-a urmărit progresul, rezultatul. Avantajul acestui instrument a fost 

că elevul putea relua testul, dacă nu a fost mulțumit de rezultat, astfel fixându-și cunoștințele acumulate. 

 prezentări pe o anumită temă, de exemplu: „Elemente de astronomie”etc. 

 experimente pentru tipurile de forțe 

 realizarea de materiale video scurte (pănă la 1 minut) pentru a pune în evidență mărimi și fenomene 

 realizarea de materiale fizice _ presa hidraulică  

Aprecierea rezultatelor testelor online s-a realizat prin corectarea testelor folosind comentarii pentru claritate, 

prin notare conform baremului, cu afișarea notei. 

          Prof. de fizică Ion Mihaela a fost preocupată permanent și de perfecționarea continuă. Cursurile de instruire la 

care a participat sunt: 

 Integrarea TIC in sistemul educației și formării-Dezvoltator de e-learning – iulie 2020/25C 

 Intensiv educație digitală_2020 

 Managementul instutuțiilor de învățământ preuniversitar în condiții de pandemie – 2020 

 Soluții inovative în online pentru profesori 2020 

 Soluții inovatoare în educație – Edumagic – 2021 

 



DISCIPLINA  CHIMIE 

        Activitatea desfășurată în cadrul catedrei de chimie a avut în vedere următoarele obiective : 

 creșterea eficienței activității de predare-învățare la disciplina chimie ; 

 dezvoltarea receptivității pentru nou și a aptitudinilor de a-l introduce în practică;  

 diferențierea activităților cu elevii și adecvarea conținuturilor de învățare la nivelul claselor;  

 perfecționarea tehnicii didactice educative;  

 îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metodele complementare de evaluare în scopul creșterii eficienței 

activităților de învățare și îmbunătățirea interesului și motivația învățării;  

 însușirea unor metode de informare și de documentare independente,care oferă deschidere spre autoinstruire, spre 

învățare continuă;  

 identificarea și acoperirea, pe cât posibil, a lacunelor din cunoștințele elevilor la această disciplină. 

     În mediul online orele au fost exploatate, de la aplicații simple pentru comunicare asincronă de grup, precum 

Whatsapp,  la aplicațiile pentru comunicare sincronă, în grup, prin apeluri video/ videoconferințe - Zoom, Meet. 

Ulterior, toți elevii și profesorii au accesat Platforma de e-learning – Google Classroom. 

    Pe această platformă cadrul didactic a creat clasele de elevi și la fiecare clasă a organizat materialele pe patru 

secțiuni : Lecții, Materiale suport, Teme, Teste. 

 



              

            În lecţiile desfăşurate la clasă s-a aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau 

în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind 

capacităţi de cooperare, de sprijin și colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor 

reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.  

            Folosind formatul electronic al manualelor, în cadrul activităţilor didactice s-a utilizat frecvent soft-uri educaţionale 

şi alte mijloace audio-video. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de noile condiții de 

predare online, sistemul de relaţii şi dependențe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, 

strategii de predare, învăţare şi evaluare , precum şi standardele de competenţă specific învățământului profesional.  Cadrul 

didactic a încercat esențializarea conținuturilor predate, relaţionarea şi interrelaţionarea conceptelor, folosirea unor 

instrumente de lucru digitale, care să faciliteze transmiterea conținuturilor și formarea competențelor urmărite în fiecare an 

de studiu. 

          Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării în mediul online s-a adoptat strategii de provocare 

şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, 

creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri algoritmice, modelatoare, problematice.  

 

 



             

Pentru că activitatea didactică a fost desfășurată în mare parte online, aceasta a avut un impact negativ asupra învățării 

temeinice. Lucrările de laborator desfășurate în laboratorul de chimie, au un rol important în procesul de învățare, 

fiecare elev vine în contact direct cu procesele, fenomenele  chimice, este colaborator activ al profesorului în 

descoperirea unor noţiuni noi, pe cale experimentală. În acest fel, elevii își formează deprinderi de lucru, să cerceteze, să 

utilizeze aparatura și ustensilele de laborator, reactivii, să observe, să facă deducții, competențe care nu se dobândesc în 

lecțiile online. 

           Feed-back-ul din partea elevilor a fost obținut prin aplicarea de teste online, atribuirea de teme, precum și 

aplicarea noțiunilor predate prin jocuri pe platforme , precum Quizizz , LearningApps, crosswordlabs.  

           Chimia, făcând parte din aria științelor, prof. Barbu Ioana a folosit pentru formule și exerciții o tabletă grafică, 

cu care a putut scrie în documente Jamboard. 

           În cadrul activităților au fost exploatate, de asemenea, resurse educaționale deschise, conținuturi digitale, 

biblioteci online, Digitaliada, LearningApps, Quizizz. 

           În perioada septembrie - octombrie 2020 prof. Barbu Ioana a participat la cursul de formare, organizat de CCD 

Călărași , „Bazele utilizării TIC”. 

            



DISCIPLINA  BIOLOGIE 

         Activitatea s-a desfășurat având la bază următoarele aspecte : 

 întocmirea planificărilor calendaristice şi elaborarea planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile 

programelor școlare și ale metodologiilor aflate în vigoare, până la termenul stabilit 

 pentru proiectarea activităților cadrul didactic a studiat și a respectat programele școlare, normele de elaborare a 

documentelor de proiectare, precum și adaptarea acestora la particularitățile claselor 

 permanent  s-a identificat resursele informaționale adecvate conținutului stabilit şi s-a  selectat activităţi şi situaţii 

de lucru astfel încât acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, cu stilurile de 

învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare 

 elaborarea testelor de evaluare inițială și formativă, precum și a baremelor de corectare și notare, adaptând 

permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul 

didactic 

  proiectarea activităților didactice și în format electronic, utilizând elemente specifice tehnologiei informaţiei şi a 

comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word, pdf , formulare google (google forms).  

REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

 predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor 

  în procesul instructiv-educativ s-a utilizat metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, 

gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu  

 



 s-a utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (videoproiector, internet, platforma Classroom, 

Google Meet), atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor 

proiecte realizate de către elevi 

 s-a adus la diferite ore, materiale didactice pe care  elevii să le corelez cu conținuturile de învățare, astfel încât 

acestea să devină un suport activ în procesul instructiv- educativ și să adopte strategii variate pe parcursul orei, 

pentru ca toţi elevii să fie activați, să stimulez spiritul competiției 

 s-a utilizat un limbaj adaptat la nivelul achizițiilor anterioare ale educabililor, prin explicarea noțiunilor  

 s-au utilizat manualele autorizate, astfel încât să se asigure un caracter intra și transdisciplinar al cunoștințelor 

 s-a utilizat resurse educaționale deschise și conținut digital, site-uri cu informații și ilustrații , biblioteci on 

line, soft educațional: 

 https://www.mozaweb.com/ 

 https://learningapps.org/ https://wordwall.net/ 

 https://wordart.com/ 

 https://padlet.com/ 

 https://livresq.com/en/ 

 https://educatiebiologie.wordpress.com/ 

 https://www.canva.com 

 https://digitaledu.ro/ 

 https://www.youtube.com/?gl=RO 

 

https://www.mozaweb.com/
https://learningapps.org/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordart.com/
https://padlet.com/
https://livresq.com/en/
https://educatiebiologie.wordpress.com/
https://www.canva.com/
https://digitaledu.ro/


          Prof. Garabedian Claudia a participat în luna septembrie 2020 la selecția Corpului de profesori evaluatori 

pentru concursuri și examene naționale (CPEECN) și a fost admisă. 

          Prof. de biologie Garabedian Claudia  a fost preocupată permanent și de perfecționarea continuă. Cursurile de 

instruire la care a participat sunt: 

o  cursul online - Intensiv de educație digitală, desfășurat în perioada 21 septembrie-16 decembrie 2020 de 

ASOCIAȚIA TECHSOUP cu sprijinul GOOGLE.ORG și SAP România  

o  cursul Bazele utilizării TIC în derularea procesului instructiv- educativ, organizat de CCD Călărași 

o  activitatea de formare și perfecționare susținută  online, cu titlul Cum devenim mentori pentru elevii noștrii, în data 

de 11.09.2020  

o  activitatea de formare online – Cum începem lucrul în g-suite pentru educație, activitate organizată de Institutul 

de formare continuă, Chișinău Republica Moldova 

o  participare la webinar-ul online , intitulat Platforme interactive de învățare: nearpod, organizat de Asociația 

Techsoup România, în data de 28 ianuarie 2021 

o publicarea articolului BIOLITERATURĂ ÎN EGIPT în broșura cu titlul Școala on line –între provocări și 

schimbarea mentalităților, activitate realizată de CCD Călărași pentru a marca Ziua Educației – 5 octombrie 2020 

 

 



ARIA CURRICULARĂ  „OM ȘI SOCIETATE” 

 
Cadrele didactice au urmărit realizarea pe parcursul anului școlar 2020-2021 a mai multor obiective privind 

îmbunătățirea procesului instructiv-educativ. Pot fi amintite: 

 Aplicarea curriculum-ului național prin armonizarea acestuia la oferta educațională a școlii; 

 Folosirea cu precădere a strategiilor didactice moderne în procesul de învățământ actual; 

 Educarea spiritului de disciplină și colaborare; 

 Întocmirea planificărilor calendaristice personalizate în funcție de clasă; 

 Parcurgerea ritmică și de calitate a conținuturilor școlare; 

 Criterii pertinente în stabilirea obiectivelor vizate pentru susținerea testelor de evaluare; 

 Aplicarea testelor predictive și interpretarea lor; 

 Monitorizarea progresului școlar; 

  Accesibilizarea și eficientizarea învățării prin utilizarea unor metode de evaluare adecvate;  

 Promovarea metodelor activ-participative în procesul de predare - învățare - evaluare; 

 Formarea și menținerea, la elevi, a interesului pentru studiul individual;  

 Pregătirea suplimentară a elevilor din anii terminali pentru examenele de bacalaureat și de titularizare în învățământ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE PSIHOPEDAGOGICE 

         Fiecare cadru didactic a fost preocupat de buna desfășurare a procesului instructiv-educativ străduindu-se să 

combine, în cadrul strategiilor didactice, cele mai adecvate metode și mijloace didactice pentru atingerea 

obiectivelor propuse într-un mod  cât mai eficient.  

         Demersurile didactice s-au axat pe formarea competențelor prevăzute în programele şcolare specifice 

disciplinelor psihopedagogice, valorificând informaţiile teoretice în practica curentă. Pentru formarea și 

dezvoltarea unor competențe specifice au fost alese în mod adecvat strategii didactice pentru diferitele conținuturi 

(obiective operaționale, metode, procedee, materiale și mijloace potrivite), în concordanță cu tipul de activitate și 

particularitățile psihoindividuale ale elevilor. 

Elevii au beneficiat de sprijin în formarea deprinderilor de studiu individual și de autoevaluare în funcție de 

stilurile de învățare ale acestora, utilizându-se diferite modalități adaptate nevoilor specifice elevilor (texte 

documentare, fișe de lucru personalizate, reluări ale unor conținuturi care au pus probleme elevilor la însușirea lor, 

explicații mai multe și mai diversificate etc.). Elevii au fost încurajați să lucreze la proiecte de perechi sau de grup, 

dezvoltându-se astfel abilitățile și competențele sociale: cooperarea, colaborarea, întrajutorarea, comunicarea 

asertivă și eficientă, acceptarea necondiționată a ideilor celorlalți membri din grup/clasă, precum și capacitatea de a 

negocia opiniile și soluțiile proprii. Toate acestea au vizat formarea competenței de „a învăța să înveți” dar și a 

celorlalte competențe necesare formării inițiale ale elevilor.  

 

 

 

 



Perioada de practică pedagogică s-a desfășurat în cea mai mare măsură online la învățământul primar (clasele a 

XII-a A, XII B), sub forma simulărilor pentru activitățile de la grădiniță (clasa a XI-a A) și prin prezentări/analize ale 

activităților specifice învățământului preșcolar (clasele a-IX-a și a X-a). Se utilizează în mod eficient resursele didactice 

ale şcolii, pentru a spori calitatea actului educațional: flipchart, mijloace tehnice audio-vizuale, mijloace sub forma de 

materiale grafice şi figurative etc.  

Activitatea didactică în mediul virtual s-a realizat pe platforma Google Classroom, Meet,  aplicația 

ZOOM(utilizată la practica pedagogică) și pe rețelele de socializare de tip WhatsApp.  Materialele de studiu folosite 

pentru învățarea online au fost : 

-   prezentări 

-  suport de curs electronic 

-  scheme ale lecțiilor 

-  materiale audio/video/ filmulețe  ( înregistrarea lecțiilor susținute ). 

       Elevii au primit:  

-  fișe de documentare; 

-  texte, fișe de lucru;  

-  diferite conținuturi auxiliare, linkuri;  

-  teme de reflecție, teste; 

-  referate și proiecte individuale sau de grup, portofolii etc. 

 



          Nivelul de înțelegere și cunoaștere a noilor informații s-a verificat  în mod constant prin: teste, exerciții 

interactive, rezolvarea unor sarcini, competarea fișelor de observație la lecție, realizarea unor proiecte individuale și în 

grup, eseuri, referate  și portofolii. 

Elevii au creat online : 

- jocuri didactice; 

-  desene; 

-  fișe de evaluare; 

-  exerciții interactive;  

-  prezentări. 

Pentru desfășurarea cât mai eficientă a activităților didactice online, prof. Panait Georgiana a  utilizat diferite 

platforme, care a ajutat în elaborarea unor exerciții interactive, precum: wordwall.com, livresq.com, quizzis.com, 

canva, padlet.com, etc; 

  Prin înregistrarea performanțelor obţinute de către elevi cadrele didactice au avut posibilitatea de a aprecia modul 

în care obiectivele proiectate s-au materializat în realităţi psihice, au devenit componente ale personalității elevilor. 

  



ACTIVITATEA  PROF. CONSILIER ȘCOLAR 

A realizat și susținut webinarii pentru părinți, pe teme diverse, precum: „Suport socio-emoțioanl pentru părinți pe 

perioada suspendării cursurilor”, „Armonie ăn pandemie”, „Cum putem cresșe prezența elevilor la cursurile online?”, etc; 

Feed-back-ul primit de la părinţi s-a realizat prin observații sistematice, prin discuții purtate și prin aplicarea unor 

chestionare.  

În cadrul activității metodice desfășurate pe semestrul I, în data de 19.01.2021, pentru Educația permanentă, alături 

de consilierul educativ al școlii, prof. Blebea Petonela a prezentat online, pe Meet tema: „Dezvoltarea socio – emoțională 

a adolescenților în învățământul online prin tehnici de educație nonformală”.  

           A  susținut ore de pregătire suplimentară pentru elevii ce vor susține la examenul de bacalaureat Proba de 

Psihologie, prin Proiectului ROSE. În cadrul proiectului, în data de 25.01.2021, a avut loc o întâlnire de lucru la nivel 

județean la care au participat profesorii responsabili cu activitățile remediale sau de consiliere din echipa de 

implementare a proiectului Rose din liceele partenere ale județului Călărași. În cadrul întâlnirii, s-au prezentat cele patru 

ghiduri propuse de Ministerul Educației și Cercetării, privind consilierea elevilor pe diferite domenii.  

           Profesor consilier școlar Panait Georgiana a fost responsabila întâlnirii și a elaborat o prezentare a ghidului 

„Dezvoltarea socială și emoțională”. La întâlnirea de lucru a diseminat informația din ghid și a susținut o activitate 

demonstrativă dintre cele propuse în ghidul menționat, ca model, pentru profesorii participanți. 

  

 

  

 

 

  



Cabinet de consiliere psihologică școlară 

  Prof.  consilier  școlar a realizat: 

 Planul Mangerial al Cabinetului Interșcolar de Asisteță Psihopedagogică, Programul pentru prevenirea și 

combaterea abandonului, Programul pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar;  

          A identificat nevoile beneficiarilor, prin elaborarea, aplicarea și interpretarea chestionarului  de identificare a 

nevoilor de consiliere; 

           Planul Managerial al CIAP în acord cu nevoile exprimate de beneficiari, rezultate din analiza  nevoilor de 

consiliere notate de elevi, cadre didactice, părinți în chestionarele primite la începutul anului școlar; 

          Planificarea calendaristică în specialitatea obligației de catedră, respectând termenul dat; 

          A respectat reglementările legale privind proiectarea documentelor( plan managerial, planificări, planuri de 

lecție, registru de consiliere); 

În cadrul Cabinetului Interșcolar de Consiliere Școlară, a desfășurat activități de Consiliere Individuală și de 

grup, atât fizic, în școală, cât și online, pe platforma Google Classroom și pe Meet, pe următoarele situații cazuistice: 

                Relație disfuncțională cu părinții 

                Indisciplină/Adaptare/ Inadaptare 

                Învăţare şi concentrare/ deficiențe în învăț 

                Eşec şi abandon şcolar 

                 Absenteism 

 



          Dintre temele abordate în cadrul Sesiunilor de Informare și a Consilierii de Grup, enumerăm: 

 Motivele consumului de alcool 

 Alcoolul, drogurile și calitatea vieții. 

 Violenta între copii. Reacții în fața violenței. 

 Mesaje eu-tu în soluționarea conflictelor 

 Comportament agresiv, pasiv și asertiv 

 Violența în școală –Bullying și Cyberbullying 

 Autocunoaștere și dezvoltare personală: Joc:,,EU” 

-           Prof. consilier educativ a adoptat strategii adecvate de intervenție în acord cu particularitățile problemelor 

identificate în cadrul ședințelor de consiliere indiviuală și de grup, a sesiunilor de informare, contribuind la 

diminuarea/rezolvarea situațiilor conflictuale, conform programelor de prevenire elaborate, precum și a rezultatelor 

înregistrate în fișele de consiliere; a elaborat planuri de educație individualizată și a proiectat programe 

adecvate/PIP-uri pentru elevii cu cerințe educative speciale; a susținut activități de prevenire și combatere a violenței 

și abuzurilor școlare  în cadrul Programului: 19 zile de Activism împotriva abuzurilor și violenței asupra copiilor;  a 

susținut activități în cadrul Programului de Voluntariat: Ora de net, - „Stop bulliyng-ului virtual”; a participat la 

cursul de formare „Bazele formării TIC”  -  în septembrie-octombrie  2020 organizat de CCD Călărași. 

 

 

 

 



DISCIPLINA GEOGRAFIE 

 

Activitatea cadrului didactic care predă  disciplina geografie a constat în : 

 Implicarea în monitorizarea randamentului școlar al elevilor și în stabilirea unor strategii cu caracter 

ameliorativ; 

 Implicarea  în procurarea unui necesar minim de materiale didactice (planșe, hărți, culegeri de teste, ghiduri 

metodologice); 

 Realizarea resurselor materiale pentru desfășurarea activităților teoretice și practice; 

 Lucru diferenţiat cu elevii care  întâmpină  dificultăţi  în  însuşirea  unor  cunoştinţe  de  bază, în  vederea  

promovării examenului de bacalaureat; 

 Aplicarea unor probe de evaluare comparative pentru urmărirea progresului elevilor, analiza şi interpretarea 

datelor ; 

 Organizarea unor întâlniri individuale cu părinții pentru a comunica nivelul de atingere a standardelor 

educaționale. 

         Începând cu luna octombrie 2020 cadrul didactic s-a implicat în activitățile remediale de pregătire suplimentară 

pentru examenul național de bacalaureat al elevilor  din cele 4 clase de liceu terminale prin Proiectul ROSE. 

          S-au  desfășurat lecții on-line pe platforma școlii, conform indicațiilor primite și respectaâd orarul (Google 

Classroom și Meet). Pentru elevii care întâmpinau anumite probleme de conexiune,  lectiile și sarcinile de lucru au 

fost trimise și prin alte rețele de comunicare:  E-mail,  WhatsApp, chiar și prin apel telefonic sau video. 

 

  

 

 

 



DISCIPLINA  ISTORIE 

S-au desfășurat următoarele activități ale procesului intructiv – educativ: 

  -  Realizarea planificării calendaristice – anuale și semestriale - în conformitate cu programa  școlară,  precum și a 

Curriculumului Național Modernizat la Istorie; 

 -  Proiectarea și realizarea unor materiale specifice temei zilnice (sarcini de lucru diferențiate, fișe de lucru ), anumite 

articole ce au fost permanent actualizate; 

 -  Organizarea spațiului în clasă  cu delimitatea necesară stabilirii distanțării sociale, în conformitate  cu noile dispoziții 

datorate pandemiei și dotarea acestuia cu materiale didactice specifice, precum și cu materiale dezinfectante, puse la 

dispoziție și reînnoite permanent de instituția școlară; 

 - Organizarea activităților aplicând metode noi atât în predarea informațiilor cât și în fixarea și  dezvoltarea acestora, 

dovadă fiind testele de evaluare ale elevilor care au achiziționat toate componentele, capacitățile și subcapacitățile 

specifice disciplinelor de învățământ prevăzute în planificarea calendaristică și tematică, în concordanță cu obiectivele 

cadru și de referință cuprinse in Curriculum; 

 - Utilizare TIC în activitatea de proiectare a diferitelor lecții; 

 - Proiectarea activităților extracurriculare corelate cu nevoile elevilor și cu planul managerial al unității școlare. 

         În desfășurarea activităților didactice s-a avut în vedere: mijloace de învățământ eficiente, metode activ-

participative, evaluarea activităților realizate, analiza rezultatelor și implementarea măsurilor de îmbunătățire a acestora. 

Au fost folosite multe materiale audio-video (articole, imagini, filme Youtube, manuale digitale). Pentru învățământul de 

tip online s-a utilizat platformele Google Classroom și Google Meet.  

  

 

 

  



     

    Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea permanentă a 

obţinerii performanţei şcolare; în procesul instructiv-educativ s-a utilizat metode și strategii didactice care să stimuleze 

implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu-învăţarea prin proiecte, investigația sau 

portofoliile; s-a aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de istorie atât pentru dezvoltarea 

competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice; s-a utilizat tehnicile şi mijloacele TIC în 

cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power 

Point), atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de 

către elevi. 

 

             Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a realizat prin mijloace specifice   

alternative și prin metode tradiționale: brainstorming, portofolii individuale, evaluări în grup și pe perechi, autoevaluare, 

teste inițiale, teste sumative, orale si scrise. 

             Progresul elevilor - invidual și la nivel de clasă a fost urmărit și înregistrat prin: evaluare inițială, fișe de 

observare, evaluare pe unități de învătare,  portofolii, jocuri didactice, competiții pe diferite teme. 

              În învățământul de tip online s-au utilizat teste grilă  create în Google Forms, precum și diferite tipuri de referate, 

încărcate de către elevi pe Google Classroom. 

 



DISCIPLINA  EDUCAȚIE FIZICĂ 

 

      

 La proiectare s-a ținut cont de particularitățile  de vârstă  ale elevilor și de nivelul individual și colectiv de pregătire, 

insistând și asupra obiectivului de a-i aduce și pe cei rămași în urma la nivelul cerut de programa școlară. 

În perioada de activitate cu prezența efectivă la cursuri s-a avut în vedere participarea activă a tuturor elevilor la 

realizarea temelor. 

 

           Învățarea în mediul online pentru orele de Educație fizică a constat în folosirea de materiale video și texte 

selectate conform cerințelor programei școlare, trimise elevilor, indicându-le-se și site-uri sau adrese de link-uri utile, 

S-a folosit aplicația  Google  Meet la fiecare oră de curs desfășurată conform orarului școlar, atât pentru verificarea 

prezenței elevilor, cât și pentru predarea lecțiilor si evaluarea elevilor. 

 

Evaluarea elevilor în vederea acordării notelor s-a efectuat individual în fața camerei de luat vederi, iar la 

sfârșitul orelor  li s-a comunicat elevilor notele obținute de fiecare. 

          La sfârșitul fiecărei ore de curs s-a insistat în fața elevilor  cu privire la efectuarea unor exerciții, cerându-li-se să 

execute zilnic exerciții fizice atât de necesare pentru menținerea sănătății și întărirea imunității. 

 
 

 



   ARIA  CURRICULARĂ  „ARTE”   

DISCIPLINA MUZICĂ 

 

Proiectarea activității 

           S-a realizat pentru activitatea fizică și on-line, bazându-se pe achiziţiile anterioare ale elevilor, cu respectarea 

programei școlare, a normelor de elaborare, adaptare, selectare a resurselor educaționale deschise/alte categorii de 

resurse și mijloace care pot fi utilizate în procesul de învățare on-line, a documentelor de proiectare, ținând cont de 

particularitățile fiecărui elev și de cunoștințele individuale ale acestora. Documentele de proiectare au fost realizate în 

totalitate în format electronic. 

 

 Realizarea activităților didactice 

          S-a utilizat resursele informaționale: calculator/laptop/android și s-a procurat necesarul de material pentru buna 

funcționare a imprimantei multifuncționale ce a permis multiplicarea materialelor la clase, manuale, planșe, culegeri de 

partituri și auxiliarele autorizate şi baza logistică a şcolii, s-a folosit videoproiectorul în desfășurarea  

activităților/lecțiilor. 

          S-a dotat clasa de pian cu toată baza materială necesară unei bune desfășurări din punct de vedere  teoretic și 
practic. S-a conceput, tradus, realizat și folosit diferite jocuri didactice muzicale pentru elevii claselor cu program 

suplimentar de artă – pian. 

          S-a prezentat elevilor materiale privind Serbarea Zilei de 1 Decembrie 2020 - Parada Gardei de Onoare a Armatei 

Române, Obiceiuri și tradiții de Crăciun și Anul nou și filme documentare/ Cântece pentru 24 Iannuarie 2021-Mica 

Unire. Elevii au fost implicați în Audiții și Jocuri didactice muzicale on line folosind platformele YouTube, Learning 

App și manualele digitale. 

        S-a folosit ca resurse on line platformele: Google, YouTube, Learning App, Whatsapp, Google Classroom/Meet. 

 

Evaluarea rezultatelor învăţării 

          S-a aplicat fișe/sarcini de lucru  tuturor elevilor și s-a folosit „Materiale didactice la îndemâna oricui” pentru explicarea 

și înțelegerea noțiunilor de teorie muzical-instrumentală. Fiecare elev a fost tratat diferențiat, punând-se accent pe 

individualitatea fiecăruia și pe faptul că fiecare persoană este unică și are un ritm propriu de dezvoltare și educare. 



DISCIPLINA  TEHNOLOGIA  INFORMAȚIEI 

 

Activități ale procesului intructiv-educativ 

 Realizarea planificărilor calendaristice în conformitate cu programa şcolară,  precum şi a Curricumului Naţional şi 

predarea acestora în termenul stabilit; 

 Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare – planuri de 

lecţie; 

 Proiectarea şi realizarea unor materiale specifice temelor zilnice (sarcini de lucru diferenţiate, fişe de lucru, fişe de 

documentare); 

 Organizarea activităţilor aplicând metode noi atât în predarea informațiilor cât şi în fixarea şi dezvoltarea acestora; 

 Utilizarea metodelor active (care presupun activitatea independentă a elevului, individual sau în grup) în activităţile 

de învăţare; 

 Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale elevilor; 

 Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea de învăţământ 

(videoproiector); 

 Utilizarea resurselor informaţionale: pachetul de programe Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access); 

 Utilizarea platformelor educaționale Google Classroom și Google Meet în desfășurarea activității în mediul on-line; 

 Utilizarea experienței individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale elevilor (referate, lucrări practice, 

portofolii, lucrări scrise); 

 



 Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a elevilor (fişe de progres, fişe de lucru, documente privind 

evaluarea rezultatelor școlare).  

Evaluarea rezultatelor învățării 

  În procesul de predare-învățare-evaluare  în format fizic sau online s-a utilizat: 

o serviciul web gratuit Google Classroom – instrument asincron 

o serviciul de comunicare video Google Meet – instrument sincron 

o aplicația Google Forms 

o suita de programe Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.) 

o Platforma YouTube - tutoriale 

o aplicația grafică Word Art 

o aplicația interactivă Padlet 

o  aplicația web Bubbl.us (Hărți mentale/conceptuale). 

            Aceste servicii/aplicații/platforme/programe, sincrone sau asincrone sunt interactive, colaborative, de gândire 

vizuală, gândire critică, oferă feedback, feedforward, sunt interdisciplinare, autoevaluative, experențiale, încurajatoare, 

versatile, surse de învățare, dezvoltă competențe de comunicare, creativitate și simț estetic, dezvoltă anumite abilități, 

cooperare etc. 

 

 



        Preocuparea pentru perfecționarea continuă a cadrelor didactice care predau disciplina Tehnologia informației se 

observă din participarea la următoarele  programe de formare și cursuri: 

 programul de formare continuă „Deontologie și management în educație”    

 programul de formare continuă „Metodica predării – învățării – evaluării eficiente în instituțiile de învățământ 

preuniversitar” .   

  cursul de instruire privind utilizarea platformei e-learning - „Consiliere și orientare” („Collective Education” E-MS 

CODE ROBG – 188).   

        programul de formare continuă „Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice” . ( prof. 

Anghel Marian)   Responsabilități în cadrul școlii 

 Administrarea site-ul liceului (www.stefanbanulescu.ro); 

 Administrarea platformei  ADMA, la nivelul liceului. 

 Prof. Georgescu Emilia:  participare webinarii 

 19 Martie 2019 – „Platforme de învățare la distanță-Google Classroom și ZOOM” 

 01 Mai 2020 – „Educația Experențială în Online ” 

 14 August 2020 – „Educația Viitorului ” 

 11 Septembrie 2020 – „Cum devenim mentori pentru elevii noștri” 

 09 Octombrie 2020 – „Leadership în Educație”  

 06 Noiembrie 2020 – „Captivați-vă elevii în on-line mai ceva ca în clasă - Obiceiurile Educatorilor de Succes”  

 21 Septembrie-16 Decembrie 2020 – INTENSIV DE EDUCAȚIE DIGITALĂ-Educație Digitală pentru profesorii de 

Info și T.I.C. – 52 ore (12 săptămâni) 



ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII” 

   Cadrele didactice de specialitate au prezentat diferite materiale şi au desfăşurat  următoarele activităţi: 

 Întocmirea documentelor de proiectare didactică  de către toţi profesorii  respectând programele în vigoare  

 Asigurarea documentelor privind programele școlare, în funcție de curriculumul național 

 Elaborarea şi aprobarea programelor CDL, completarea contractelor de practică cu consultarea agenţilor economici 

locali încercând să se valorifice oportunităţile zonale, responsabili profesorii /maiştrii comisiei. 

 Analizarea rezultatelor evaluării testelor iniţiale în vederea identificării  problemelor specifice şi a întocmirii unui 

plan remededial pentru fiecare modul de specialitate. 

 Masă rotundă, informare despre învățământ profesional, completarea și transmiterea  solicitărilor agenților economici  

parteneri ai liceului nostru, către ISJ Călărași. 

 Participarea cadrelor didactice la acţiunea metodică pe județ a ariei curriculare „Tehnologii” . 

 Prezentarea metodologiei  și a regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de certificare a 

competențelor profesionale nivel 4 și realizarea de propuneri de teme. 

 Aprobarea listei cu temele propuse de profesorii îndrumători  pentru examenul de certificare a competențelor 

profesionale nivel 4 

 Aplicarea unor metode și forme de evaluare școlară și de dezvoltare a creativității, adaptabilității și a transferabilității 

cunoștințelor în motivații noi. 

 Monitorizarea parcurgerii programelor școlare la modulele de specialitate și a ritmicității de notare a elevilor. 

 



 

 

  DOMENIUL  SERVICII 

         În contextul actual, activitatea  didactică  s-a desfășurat online ceea ce a determinat schimbarea modului de 

predare-evaluare, avându-se în vedere stilurile diferite de învățare ale elevilor pentru atingerea competențelor vizate. 

         În momentul în care școala s-a mutat doar în mediul online aplicațiile practice nu s-au mai realizat decât prin 

vizionarea unor filme și materiale existente în mediul virtual. Astfel, predarea s-a  realizat sincron pe platformele 

Google Classroom și Meet. 

         La clasele de gastronomie s-a utilizat diferite site-uri de specialitate cu rețete, materiale în Power Point, vizionări 

filme You Tobe, reviste culinare și alte materiale existente în portofoliul personal (fișe de documentare, fișe de lucru, 

portofoliul elevului). S-a alternat activitățile de tip sincron, pe Google Meet, cu cele asincron(prin plasarea de lecții pe 

classwork) utilizând astfel activitatea independentă a elevilor și apoi partajarea de către aceștia a temelor în activitățile 

de pe Google Meet. Elevii au primit în permanență teme, fișe de lucru, aplicații și teme de portofoliu  și teste de 

evaluare, verificarea acestora s-a putut realiza prin postarea materialelor de către elevi pe platforma Classroom sau pe 

WhatsApp în cazul în care pe platformă nu se reușea. 

     Pentru fixarea cunoștințelor și feedback s-a utilizat joculețe wordwall, dar și cele clasice precum: R.A.I., Știu-

Vreau să știu-Am învățat. Elevii s-au adaptat situației și au realizat diverse materiale în aplicații precum: videoshow, 

PowerPoint, Catcut, WordArt etc. 

    Evaluarea s-a realizat cu ajutorul formularului Google Forms, elevii primind notele în timp scurt. S-a inclus în 

demersul didactic activități de autoevaluare cu ajutorul portofoliilor elevilor. 

   

 



 DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARĂ    

       Ca modalități de desfășurare a activităților educaționale online s-a utilizat platforma educațională Google 

Classroom, Meet, WhatsApp, gmail. S-a  utilizat strategii didactice care să asigure caracterul aplicativ al învăţării şi 

formarea competenţelor specifice. 

În acest sens: 

-    s-a   folosit TIC în activitatea de proiectare; 

-  s-a  realizat materile didactice ( fişele de lucru, fişele de documentare, teste de autoevaluare, teste de evaluare 

sumativă)  in format electronic și letric ;  

  -   s-a întocmit o listă bibliografică cu auxiliarele curriculare,  lucrările și manualele de specialitate;  

  -  s-a realizat instruirea diferențiată și centrată pe elev, utilizând fișe de lucru  și teste de evaluare cu grad diferențiat de 

dificultate, în cazul elevilor cu nevoi speciale; 

-  Strategia didactică aplicată: metode activ – participative de predare – învățare – evaluare: ciorchinele,  arborele ideilor, 

brainstormingul, experimentul, demonstrarea, autoevaluarea cu ajutorul fişelor de lucru. 

          La orele de specialitate, domeniul industrie alimentară, se folosește frecvent interdisciplinaritatea: noțiuni de chimie, 

biochimie, fizică, mecanică, matematică. Orele de specialitate în perioada învățării față-în-față s-au desfășurat în 

Laboratorul de industrie alimentară utilizând aparatura, echipamentele și ustensilele existente.  

   Evaluarea rezultatelor învățării s-a realizat utilizând metode și instrumente de evaluare activ-participative corelate cu 

particularităţile elevilor și cu modulele de specialitate:  

- fișe de lucru, teste de autoevaluare,  fișa de evaluare continuă, fişa de evaluare sumativă, fişa de observaţie atât la 

orele de teorie cât și la orele de laborator;  

- pentru tema de acasă s-a cerut elevilor să realizeze portofolii, referate, desene, colaje și postere.  



   Cadrele didactice de specialitate au  participat la programe de formare și perfecționare, după cum urmează: 

 

- cursul „Integrarea TIC în sistemul educației și formării- DEZVOLTATOR DE E-LEARNING”,organizator CCD 

Călărași 

- cursul online – „Bazele utilizării TIC” , septembrie – octombrie 2020, organizator CCD Călărași  

- cursul online - ,,Excelența în Cariera de Dascăl” Comunitatea Educatorilor SELLification (4 decembrie 2020).   

- activitatea de formare și perfecționare , online ,,Cum devenim mentori pentru elevii noștri” (11.09.2020)  

- cursul organizat de CCD Călărași, în data de 22.01.2021 – „Consiliere, dezvoltare personală și orientare în carieră 

a elevilor”.( prof. Frangu Viorica) 

  -     cursul  organizat de CCD Călărași „Folosirea utilă  creativă și sigură a internetului” (FUCSI). 



 

COMISIA  DIRIGINȚILOR 

 

 Comisia diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu  reglementările în vigoare, dar şi ţinând 

cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

• Elaborarea planificărilor pentru consiliere și orientare profesională conform programelor în vigoare 

• Distribuirea, completarea și semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie între şcoală, elev și părinte 

• Organizarea de ședinţe cu părinţii, centralizarea și interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor și 

propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.  

• Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, 

completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte 

• Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

• Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, 

precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau 

mono-parental 

• Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare și extraşcolare de 

socializare, interrelaţionare, culturalizare. 



 

  

Programele școlare pentru aria curriculară „Consiliere și orientare” particularizează următoarele domenii de 

competențe-cheie stabilite la nivel european: 

 Competențe interpersonale, interculturale, sociale și civice; 

 „a învăța să înveți”; 

 Competențe digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea informației și comunicarea 

electronica 

 Competențe antreprenoriale. 

În realizarea planificărilor, diriginții au respectat în mare parte structura curriculumului, bazată pe: 

 Competențe generale 

 Valori si atitudini 

 Competențe specifice și conținuturi 

 Sugestii metodologice. 

  

Competențele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoștințe și deprinderi, a căror dezvoltare 

este preconizată pe durata liceului, în timp ce Competențele specifice (derivate din competențele generale), urmând a 

fi dezvoltate pe parcursul fiecărui an scolar, au fost corelate cu conținuturi ale învățării și prezentate distinct, pentru 

clasa a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a. 

Conținuturile învățării au respectat, de asemenea, următoarele cinci module tematice: 

 Autocunoaștere și dezvoltare personală 

 Comunicare și abilități sociale 

 Managementul informațiilor și al învățării 

 Planificarea carierei 

 Calitatea stilului de viață 



Pentru a menține relația familie- școală în bune condiții s-a oferit în cadrul ședințelor cu părinții informații 

periodice și chiar zilnice (la nevoie) semnalându-se orice neregulă de ambele părți.   

S-a organizat lectoratul cu părinții în mediul online în luna noiembrie 2020 în care au fost implicați 

majoritatea diriginților claselor IX-XII, întâlnire ce a abordat o tematică diversă și importantă pentru părinți.- 

responsabili: directorul școlii, doamna profesor  Puran Vasilica, directorul adjunct, doamna profesor Samaru Petruța  

și consilierul școlar  prof. Panait Georgiana. S-au organizat și desfășurat  WEBINARII cu părinții tuturor elevilor din 

școală. 

În data de 15.01.2021 s-a organizat 3 lectorate/întâlniri cu părinții, repartiția a fost realizată în funcție de 

profilurile și specializările existente în școală (intervalul 14.00-15.00 profil pedagogic, 15.00-16.00 profil artistic, 

16.00-17.00 profil tehnologic liceu și învățământ profesional de 3 ani). 

     Rezultatele elevilor, disciplina, prezența la cursurile online au fost prezentate și analizate în cadrul 

ședințelor/ lectoratelor cu  părinţii.  

     S-au  susținut webinarii pentru părinți, pe teme diverse, precum: „Suport socio-emoțioanl pentru părinți pe 

perioada suspendării cursurilor”, „Armonie în pandemie”, „Cum putem crește prezența elevilor la cursurile online?”, 

etc;  prof. consilier  școlar a prezentat  materiale de specialitate în cadrul acestora. 

               În cadrul ședințele online cu părinții elevilor din clasele a XII-a s-au prezentat materiale suport pentru 

sprijinul elevilor ce vor susține anul acesta  examenul național de  bacalaureat. 

     Feed-back-ul primit de la părinţi s-a realizat prin observații sistematice, prin discuții purtate și prin aplicarea 

unor chestionare.  



 Contribuție  Uniunea  Europeană: 1116096,60 Euro 

 Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European, pentru Dezvoltare Regională în cadrul 

Programului Interreg V – A  INVESTIM  ÎN VIITORUL TĂU ! România – Bulgaria. 

 9 acorduri de cooperare  între instituțiile și organizațiile din România și Bulgaria pentru îmbunătățirea și 

eficientizarea sistemului educațional 

 Dotări  didactice moderne 

 8 cabinete utilate complet și 12 săli de clasă dotate cu table interactive pentru predare 

 7 module  de cursuri de consiliere și îndrumare pentru elevi sub formă de lecții interactive  

 Profesori  instruiți pentru utilizarea metodologiei moderne de predare interactivă 

 4 licee din România și Bulgaria vor beneficia de cabinetele dotate și vor participa la lecțiile interactive 

 Parteneri: 

 Asociația Eurointegra 

 Asociația Eurointegra  Sofia 

 Colegiul „Barbu Știrbei”  Călărași 

 Colegiul Economic Călărași 

 Colegiul „Ștefan Bănulescu” Călărași 

 Liceul de matematică și științele naturii Sv. Klimento Ohridskim Silistra 

TITLU PROIECT 

COOLLECTION EDUCATION 



Proiectul ROSE are ca scop îmbunătățirea rezultatelor școlare și creșterea ratei de absolvire a liceului și a  

examenului de bacalaureat, prin programe de pregătire remedială și de dezvoltare a abilităților de viață. 

 

Obiectivul general al proiectului propus derivă din următoarele ținte ale Planului de Acțiune al Școlii:  

Creșterea succesului școlar la examenele finale ale ciclului liceal 

 Stimularea frecvenței elevilor la școală și reducerea absenteismului 

Dezvoltarea personală a elevilor pentru a gestiona mai bine situațiile socio-emoționale 

 Îmbunătățirea progresului școlar prin utilizarea programelor remediale 

Creșterea gradului de utilizare la clasă a strategiilor didactice interactive cu accent pe metodele didactice  

activ-participative 

 

 

Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt un număr de minim 150 elevi/an înmatriculați în unitatea noastră  

școlară la liceu, zi, din clasa IX până  în clasa a XII-a, cu vârste cuprinse între 14-19 ani și cu următorul statut social: 

 elevi proveniţi din mediul rural   

 elevi din familii cu venituri mici  

 elevi cu  unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate  

PROIECT ROSE 



PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) 

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE 

Perioada de implementare: 2018 -2022 

Titlul Proiectului :,,ÎNVAȚĂ, ȘCOALA  ARE SENS!” 

 

Beneficiarii indirecți –cadre didactice, părinți, agenți economici 

Activități derulate: 

Activități pedagogice și de sprijin 

 I.1. Pregătire pentru Bacalaureat - Șansă pentru reușită 

 5 discipline (limba română, matematică, psihologie, istorie, geografie) 

 I.2 Activități de tip dezbatere și dobândire a tehnicilor de construcție a discursului argumentativ  

- De la idee la expresie  

•   Activitățile se desfășoară în sesiuni de 2 ore cu grupe de 15 elevi. 

 I.3 Consiliere școlară și educațională - Decid pentru viitorul meu 

 II. Activități extracurriculare –organizarea unei excursii în fiecare an de proiect, pentru 50 de elevi 

 III. Activități de dotare cu laptop, imprimantă. 



Înscris în Programul Internaţional ,,Eco-Şcoala” încă din anul 1999 şi perseverând an  de an, Liceul Pedagogic 

,,Ştefan Bănulescu” a reuşit să-şi menţină până în prezent  Statutul de ECO - ȘCOALĂ și Distincţia Internațională 

,,Steagul Verde”  obţinută în 2002  şi reînnnoită în 2005, 2007, 2009,  2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021. 

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie si Foundation for Environmental Education a acordat DIPLOMĂ 

DE MERIT echipei de elevi și profesori de la școala noastră pentru o colaborare durabilă și contribuția de marcă la 

dezvoltarea Programului Internațional Eco – Schools, prin mobilizarea elevilor, tinerilor și comunității locale la 

formarea unor comportamente responsabile față de mediul înconjurător. De asemenea, a apreciat școala pentru 

implicarea de excepție la dezvoltarea educației pentru mediu în comunitatea școlară, locală și națională, prin 

participarea cu succes la proiectele educative promovate și obținerea de 7 ori a simbolului dezvoltării durabile – 

STEAGUL VERDE. În cadrul Simpozionului Național organizat de CCDG,  în data de  30.09.2017, unitatea școlară a 

primit simbolul dezvoltării durabile – STEAGUL VERDE, reînnoit.  

Unitatea școlară a primit Certificat de participare la Programul Mondial Eco-Școală  (International Eco – 

Schools Award Certificate) pentru că a participat activ în anul școlar 2016 – 2017 la realizarea unor activități de 

protejare a mediului, împreună cu elevii. 

Activitățile derulate pe tot parcursul anului școlar  au fost  postate pe Eco-forumul, Evenimente Eco de pe site-

ul CCDG ului. (http://www.ccdg.ro/DOCUMENTE/2017/Evenimente%20Eco/Activitati%20ECO,%20martie-

aprilie%20%202017.pdf). 

Programul Mondial Eco - Școală 

                                        Coordonatori: prof. Samaru Petruța, Ion Mihaela 



Activități  desfășurate 

 Informare  despre  Programul  Internațional Eco-Școală  în rândul elevilor de la clasele a- IXa; 

Celebrarea  zilelor prevăzute în Calendarul Ecologic prin organizarea unor evenimente cu impact; 

Acțiune de ecologizare, elevi  voluntari din școală  au participat la acțiunea „Let`s Do It!” ; 

Activități de confecționare de obiecte, ornamente, mărțișoare  din materiale reciclabile etc.; 

Activități de promovare a unei alimentații sănătoase în rândul tinerilor – expoziții, rețete, concursuri,  

ore de practică de specialitate -  domeniul de bază – Servicii; 

Activități de colectare a deșeurilor din  hârtie, pet-uri, doze de aluminiu. 

 

SAMARU  PETRUȚA, participare la ediția a XX-a (29.09.2018) la Seminarul  Național de formare a 

profesorilor și prezentare a programelor de educație pentru mediu, organizat sub genericul „Parteneriat în educație 

pentru mediul înconjurător” de către Centrul Carpato - Danubian de Geoecologie (CCDG), cu tema „Cultivarea 

valorilor naționale în educația pentru mediu”. 

 

LOCUL I -  pentru rezultatele  obținute în cadrul Concursului Național „Valorificând  deșeurile, salvăm 

mediul și sănătatea noastră”, ediția 2017-2018. Competiția s-a desfășurat în cadrul Programului Internațional 

Eco –Schools și  a antrenat  elevii și  personalul școlii în gestionarea corectă a deșeurilor și economisirea 

resurselor. 

Certificat Național de Participare la Programul Mondial Eco – Școală 

Certificat Internațional (International Eco-Schools Merit Certificat, in The Schools Year 2017-2018 



PROGRAMUL   MONDIAL  ECO-SCHOOL 

REZULTATE  OBȚINUTE 

AN ȘCOLAR  2018 – 2019 

  

 MENȚIUNE -  pentru rezultatele  obținute în cadrul Concursului Național „Valorificând deșeurile, salvăm  

mediul și sănătatea noastră”, ediția 2018-2019. Competiția s-a desfășurat în cadrul Programului Internațional 

Eco –Schools și a antrenat comunitatea școlară în gestionarea corectă a deșeurilor și economisirea resurselor. 

 Certificat Național de Participare la Programul Mondial Eco –Schools pentru participarea activă, în anul școlar 

2018-2019. Programul este coordonat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie ( CCDG) reprezentantul 

Fundației de Educație( FEE) în România și susținut de parteneri internaționali, naționali și locali.  

 Certificat Internațional (International Eco-Schools Merit Certificat, in The Schools Year 2018-2019 

 Certificat de Participare Programul Mondial „LEARNING ABOUT  FOREST”- „Să învățăm despre pădure”, 

desfășurat în anul școlar 2018-2019, coordonator de proiect prof. Samaru Petruța. Proiectul intitulat„Pădurea - trup 

și suflet” a avut ca scop educarea elevilor și tinerilor pentru mediu, prin creșterea gradului de conștientizare privind 

importanța pădurii. 



SAMARU PETRUȚA, participare la ediția a XXI-a (28.09.2019) la Seminarul  Național de formare a 

profesorilor și prezentare a programelor de educație pentru mediu, organizat sub genericul „Parteneriat în educație 

pentru mediul înconjurător” de către Centrul Carpato - Danubian de Geoecologie (CCDG), cu tema „Cultivarea 

valorilor naționale în educația pentru mediu”. 

AN ȘCOLAR  2019 – 2020  

           Certificat Național de Participare la Programul Mondial Eco–Schools pentru participarea activă, în anul școlar 

2019-2020. Programul este coordonat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie ( CCDG) reprezentantul Fundației 

de Educație( FEE) în România și susținut de parteneri internaționali, naționali și locali. 

- Certificat Internațional acordat Liceului Pedagogic„Ștefan Bănulescu”Călărași (International Eco-Schools Merit 

Certificat, in The Schools Year 2019-2020) 

ACTIVITĂȚI  ECO  DESFĂȘURATE: 

 Informare despre  Programul Internațional Eco-Școală  în rândul elevilor de la clasele a- IX-a și a profesorilor debutanți; 

 Celebrarea zilelor prevăzute în Calendarul  Ecologic prin organizarea unor evenimente cu impact; 

 Activități de confecționare de obiecte, ornamente, mărțișoare din materiale reciclabile; 

 Activități de promovare a unei alimentații sănătoase în rândul tinerilor – expoziții culinare, rețete, concursuri, ore de 

practică de specialitate; 

 Activități de colectare a deșeurilor din hârtie, pet – uri, doze de aluminiu. 



AN ȘCOLAR  2020 – 2021 

  

 MENȚIUNE -  pentru rezultatele  obținute în cadrul Concursului Național „Valorificând deșeurile, salvăm  

mediul și sănătatea noastră”, ediția 2020-2021. Competiția s-a desfășurat în cadrul Programului 

Internațional Eco –Schools și a antrenat comunitatea școlară în gestionarea corectă a deșeurilor și 

economisirea resurselor. 

 Certificat Național de Participare la Programul Mondial Eco –Schools pentru participarea activă, în anul 

școlar 2020-2021. Programul este coordonat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie ( CCDG) 

reprezentantul Fundației de Educație( FEE) în România și susținut de parteneri internaționali, naționali și 

locali.  

 Certificat Internațional (International Eco-Schools Merit Certificat, in The Schools Year 2020 - 2021 

 Certificat de Participare Programul Mondial „LEARNING ABOUT  FOREST”- „Să învățăm despre pădure”, 

desfășurat în anul școlar 2020 - 2021, coordonator de proiect prof. Samaru Petruța. Proiectul intitulat„Pădurea - 

trup și suflet” a avut ca scop educarea elevilor și tinerilor pentru mediu, prin creșterea gradului de 

conștientizare privind importanța pădurii. 



ACTIVITATEA  DE PERFECȚIONARE 

                                                                   

 În anul școlar  2020/2021, personalul Liceului Pedagogic ,,Ștefan Bănulescu” Călărași este format din 75 de 

persoane din care: 26 - cadre didactice titulare, 26 – cadre didactice suplinitoare calificate, 10 – personal didactic 

auxiliar şi 13-  personal nedidactic. 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionare şi formare continuă  

 Informarea  de către conducerea școlii a cadrelor didactice în legătură cu „Programele de formare continuă şi 

perfecţionare o dată la 5 ani” organizate de Casa Corpului Didactic Călărași; 

 Întocmirea, verificarea şi transmiterea la CCD Călărași a dosarelor pentru echivalarea gradelor didactice și/ sau a 

studiilor postuniversitare în credite profesionale transferabile; 

 Consilierea cadrelor didactice privind înscrierea pentru obţinerea gradelor didactice şi afişarea metodologiei 

pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice; 

 Completarea fişei individuale şi centralizarea datelor privind dezvoltarea profesională, formarea continuă şi 

perfecţionare periodică a cadrelor didactice; 

 Sprijinirea cadrelor didactice debutante sau nou - venite (modele de proiecte didactice, modele de proiecte pe 

unităţi de învăţare, modele de fişe de lucru). 



Analiza SWOT, an școlar 2020 -2021  

PUNCTE TARI ( S. ) PUNCTE SLABE (W. ) 

 În şcoala noastră personalul didactic este format din cadre didactice 

calificate, majoritatea titulare sau cu completare de catedră; 

 Cadrele didactice ale școlii au studii postuniversitare, de 

master, de conversie profesională finalizate sau în curs de 

finalizare; 

 1 cadru didactic are doctoratul; 

 Cadrele didactice sunt preocupate de perfecţionare şi formare continuă 

prin înscrierea la grade didactice; 

 Majoritatea cadrelor didactice utilizează mijloacele TIC în vederea 

eficientizării procesului de predare – învățare – evaluare; 

 Profesorii liceului au participat la cercurile pedagogice organizate în 

semestrul I, an școlar 2020 – 2021; 

 Au loc acţiuni de modernizare a infrastructurii şcolii, de dotare cu 

echipamente, mijloace didactice. 

 Numărul insuficient de acţiuni 

prin care să se urmărească 

înlăturarea barierelor de 

comunicare, cooperarea cadrelor 

didactice. 

 Reticenţa unor cadre didactice 

pentru dezvoltarea profesională 

 Dezinteres parţial faţă de 

materialele informative afişate la 

avizierul comisie. 

OPORTUNITĂŢI (O.) AMENINŢĂRI ( T.) 

 Oferta variată de programe a CCD Călărași și a altor furnizori 

deformare; 

 Oferta cursurilor de perfecționare/ master/ studii postuniversitare a 

universităţilor; 

 Oferta stagiilor de formare în străinătate (Erasmus +) 

 Parteneriatele cu alte şcoli, cu unităţi economice şi culturale. 

 Lipsa cursurilor gratuite; 

 Fonduri insuficiente alocate 

pentru activitatea de formare. 

 



COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (CEAC) 

Responsabil: Prof.  Garabedian Claudia 

 

 

             

 

                     Pe parcursul anului școlar 2020 – 2021 activitatea comisiei CEAC s-a desfășurat conform Planului 

operațional și Planului de activități, respectându-se termenele proiectate.  

S-a elaborat  Strategia comisiei, Regulamentul de organizare și funcționare,  Planul operațional, proiectarea și 

planificarea activităților pentru anul școlar 2020-2021 

 Stabilirea responsabilităților individuale și a termenelor de realizare 

 A fost inițializat  RAEI și completată baza de date a liceului 

 A fost realizată revizuirea procedurilor interne de asigurare a calității și elaborarea de proceduri noi.  

S-a realizat portofoliul comisiei 

 Realizarea Graficului de interasistențe pentru perioada noiembrie – decembrie  2020, respectiv  februarie- 

mai 2021 

 Monitorizarea completării cataloagelor școlare 

 Completarea avizierului calității 

 Au fost realizate interasistențe de către membrii comisiei, online, dar și fizic. 

 Au fost aplicate chestionare de identificare a gradului de satisfacție a elevilor și părinților privind activitatea 

on line.  

  S-au analizat rezultatele chestionarelor de satisfacție aplicate pe parcursul anului școlar 2021 - 2021 



ACTIVITĂȚI   EXTRACURRICULARE 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

Coordonator proiecte și programe extracurriculare: Prof.  Blebea Petronela 

În conformitate cu Planul Managerial și Graficul de activități elaborate de Consilierul educativ, la nivelul 

Liceului Pedagogic ,,Ștefan Bănulescu” s-au desfășurat diverse activități cu caracter educativ formal și non-formal. 

 Având în vedere decizia de suspendare a Calendarului de activități extracurriculare la nivelul școlii și menținerea ca 

obligatorii doar a temelor desfășurate în cadrul orelor de consiliere și orientare, a căror responsabilitate aparține în 

întregime profesorilor diriginți, la nivelul Liceului Pedagogic s-au desfășurat în plus următoarele activități: 

 

26  Septembrie 2020  ,,ZIUA  EUROPEANĂ  A  LIMBILOR”  

          Activitate de conștientizare a importanței limbilor străine în libera circulație  a oamenilor, pentru eficientizarea 

comunicării și înțelegerea diversității culturale. Elevii de  la anumite clase au ales ca temă muzica Rock si au ascultat 

melodii ale unor formații Rock celebre, în diverse limbi : Română, Engleză, Franceză , Italiană și Spaniolă. Elevii de 

la clasa a XI- a Arte au interpretat ei înșiși melodii. 

Activitatea a fost coordonată de prof. Blebea Petronela și Dumitrescu Daniela 



30 Octombrie 2020  HALLOWEN STAYS ! 

Activitate de realizare a unei expoziții cu desene și dovleci sculptați în holul liceului. 

Elevii claselor IX Arte, X A și XI A 

Activitatea a fost coordonată de prof. Bîrjoveanu Irina și Blebea Petronela  

 

 

 



  31  Octombrie 2020     „ZIUA INTERNATIONALĂ A  MĂRII NEGRE” 

           La nivelul școlii Ziua Internatională a Mării Negre care se sărbătorește în fiecare an pe 31 octombrie  a fost  

marcată printr-o expozitie de lucrări de desen, acuarelă și pictură, planșe și colaje realizate de elevii de la mai multe 

clase. Expoziția a fost una specială amplasată în holul de la parter și a respectat  tema zilei. Timp de o săptămână a 

fost observată și privită de către toți elevii școlii, precum și de alte personae care au venit prin școală în acea perioadă. 

          Obiectivul expoziției a fost de a atrage atenția elevilor asupra importanței conservării ecosistemului marin. 

Coordonator, prof. Samaru Petruța 

 

 

 

  



 02 – 06  Noiembrie 2020 „ METODE DE PROTECȚIE ȘI PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI 

SARSCoV 2”  

          Activitatea  a fost  de informare cu privire la riscurile infectării prin nerespectarea măsurilor de igienă și distanțare 

socială. La aceasta activitate au participat elevi din clasele a IX – XII-a și a fost susținută de asistentul medical Gradea 

Mădălina care a mers la un nr. mare de clase  prezentând riscurile infectării cu virusul menționat.  Au fost generate 

discuții și dezbateri  libere în rândul elevilor. 

,,VIAȚA DIN SPATELE MĂȘTII” - PROIECT ANUAL  

,,DECEMBRIE ÎN CASELE NOASTRE” 

  1 Decembrie 2020 -   Activitate în cadrul proiectului – mediul on-line  

           S-au  realizat decorațiuni, bijuterii, poze, filmulețe, desene, poezii, machiaje, melodii pe tematica activității, care 

au fost încărcate pe platforma  Google Classroom în spațiul destinat. 

Apoi, într-o întâlnire on-line la ora 11.00 în data de 1 Decembrie 2020, elevii au vizionat filmulețele  care 

conțineau rezultatele muncii lor, elevii au cântat, au discutat despre semnificatia zilei de 1 Decembrie în sufletele noastre, 

importanța costumelor populare. Proiectul și activitățile derulate în el au apărut din nevoia de a arăta că viața continuă, 

conexiunea dintre noi există fie că suntem cu masca, fie fără ea, fie online, fie în spațiul fizic al școlii. Elevii și profesorii 

coordonatori au folosit diverse aplicații digitale pentru realizarea întâlnirii și a materialelor. 

Au participat elevi de la mai multe clase  și profesori (Bîrjoveanu Irina, Garabedian Claudia, Blebea Petronela, Radu 

Filofteea, Stoiculescu Nicolae ). 

 



   1 Decembrie 2020 „GĂTIM ROMÂNEȘTE”  

 

Activitate recreativă de pregătire și expunere a unor preparate tradiționale de 1 Decembrie  

Activitatea a fost coordonată de prof.  Șerban Laura la  clasele a IX-a C și X  F Dual. 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



  21 Decembrie 2020 ,,TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ” 

           Dezbatere în mediul on-line pe tema semnificației sărbătorilor de iarnă  cu participarea  Bibliotecii Județene 

Călărași și a elevilor de la clasa a IX –a A, diriginte Blebea Petronela  

 17 – 21 Decembrie 2020  „MOMENTE...POVESTEA CONTINUĂ”  

           Activitate din cadrul proiectului online, „Viața din spatele măștii”. S-au realizat activități cu specific tradițional 

de Crăciun, din numeroase instrumente digitale și din emoție. 

Realizatori :  prof. Irina Birjoveanu,  Garabedian Claudia,  

Participanți : elevi înscriși în proiect 

  

  19 Decembrie 2020  „GÂNDURI ȘI MESAJE  ECO”  

Activitate din cadrul Programului Internațional „Eco- Școală” 

        Elevii claselor a IX-a C și a X-a B  în cadrul orele de limba și literatura română  s-au gândit să-i transmită lui Moș 

Crăciun „Gânduri și mesaje Eco”. Aceștia și-au apreciat reciproc mesajele și le-au făcut cunoscute și celorlalți elevi  ai 

școlii prin intermediul mijloacelor digitale.( prof.  coordonator,  Samaru Petruța). 



 15  Ianuarie  2021 „ZIUA  CULTURII NAȚIONALE - MIHAI EMINESCU”  

Activitate realizată de prof. Irina Bîrjoveanu împreună cu dl. prof. Liviu Anghel, Ioana Pop – clasa a X-a Arte, Denis 

Balcanu – clasa a XI –a Arte. S-a pregătit, astfel, un moment artistic eminescian. Activitatea a fost distribuită pe rețelele  de 

socializare și la radio Stil FM, emisiunea Repere în FM. 

   19 Ianuarie  2021 ,,Dezvoltarea abilităților socio-emoționale în rândul adolescenților în învățarea on-line prin 

intermediul  tehnicilor de educație non-formală” 

        Cerc Pedagogic Județean la care au participat profesori responsabili cu activitățile curriculare din Centrul metodic  

Călărași. Au fost invitați și foști elevi ai liceului, actuale cadre didactice,  care au avut un statut special, fiind în anul școlar 

trecut beneficiarii suportului emotional în context pandemic al învățarii on-line, iar anul acesta trebuie să ofere ei sprijin 

emoțional pentru elevii cu care lucrează. 

        Apoi, Consilierul  psihopedagog a prezentat un document PPT și interviuri ale elevilor, iterând importanța jocului ca 

formă de educație non-formală care ajută la identificarea și gestionarea emoțiilor copiilor în această perioadă.  



Ziua Mondială a Zonelor Umede 

02.02.2021 

  

Ziua Mondială a Zonelor Umede este marcată în fiecare an, la 2 februarie, pentru a sublinia rolul vital al 

zonelor umede pentru populaţie şi pentru planetă. Elevii clasei a IX -a C s-au informat din diverse surse de 

documentare și au realizat prezentări power-point despre importanța zonelor umede. 

 Ce au aflat? Următoarele informații: 

Aflate la graniţa a două sisteme fizice şi ecologice diferite – acvatic şi terestru - zonele umede sunt, din 

punct de vedere al biodiversităţii, printre cele mai productive ecosisteme din lume. Sub aspectul beneficiilor aduse 

comunităților umane, zonele umede se dovedesc de o importanță deosebită: 

-  constitutie valoroase resurse de apă şi au un rol esențial în circuitul apei în natură; 

-  funcționează ca veritabile filtre naturale pentru depoluarea apei; 

-  îmbunătățesc calitatea aerului la nivel local; 

-  pot constitui resurse valoroase de biomasă vegatală, peşte, cherestea, lemn pentru foc;  

-  reprezintă o adevărată „centură de siguranță”  pentru reducerea inundaţiilor și prevenirea dezastrelor în zonele 

locuite;  

-  îmbunătățesc aspectul peisagistic și oferă spaţiu verde pentru relaxare etc. 

Scopul activității a fost de informare privind protecţia mediului vizând conştientizarea importanţei 

deosebite a zonelor umede. 

Coordonator, prof. Ion Mihaela 





Activități eco în familie 

Februarie 2021 

Participarea directă a elevilor la activitățile gospodărești alături de familie au condus la un mediu mai curat și la o viață 

sănătoasă. Prin implicare au contribuit la: 

 Îmbunătățirea calității mediului în locuință și în împrejurimile acesteia; 

 Promovarea în rândul membrilor familiei a dragostei și respectului pentru natură, om și societate prin dezvoltarea respectului 

față de sine și mediul ambiant; 

 Cunoașterea regulilor de minimă protecție a spațiului locuibil; 

 Stimularea imaginației și a creativității, încurajarea familiei pentru a exprima independent opinii și stări sufletești proprii și 

pentru motivarea acestora; 

 Creșterea stimei de sine și a încrederii în propriile forțe. 

Elevii participanți au spus că în urma desfășurării acestor activități: 

 și-au format  o concepție  corectă  și concretă de protecție a spațiului de locuit; 

 au luat atitudine în anumite situații negative și își afirmă punctele de vedere cu hotărâre;  

 au devenit mai receptivi la normele de comportare în și față de familie; 

 vor face eforturi pentru întreținerea și păstrarea unui spațiu curat, salubru, care să ridice calitatea vieții în familie. 

  

Concluzii:  

  Elevii au efectuat activități plăcute și practice în familie! 

 În perioada de studiu online au învățat  multe lucruri noi și au putut să aprecieze mai mult mediul familial. 

Profesor propunător activități eco în familie,  

Coordonator, Samaru Petruța 





Idei și Flori 

Martie 2021     

Elevii clasei a XI -a A au găsit idei creative pe care le-au pus în practică. O idee destul de simplă pentru lucrul cu semințe de 

dovleac le-a antrenat perfect abilitățile motorii fine ale mâinilor. De asemenea, activitatea le-a pus la încercare răbdarea, sârguința și 

perseverența.  Pentru a crea crizanteme din semințe de dovleac în procesul de lucru au avut nevoie de: hârtie sau carton, lipici, foarfece, 

carioci, semințe și bună dispoziție. 

Cuvintele cheie ale activității au fost imaginația și creativitatea, La final, produsele muncii au fost afișate pe Panoul Eco al 

clasei. Mai mulți elevi din școală au apreciat ideile creative.                     

                                                                          Coordonator, prof. Oprea Daniela  



LUNA PĂDURII 

Martie 2021 

Pădurile  joacă un rol foarte important atât în viața oamenilor cât și în păstrarea echilibrului în natură. Mulțumită fotosintezei, prin 

schimbul de gaze, dioxidul de carbon este eliminat, iar aerul este îmbogățit cu oxigen. Datorită arborilor, pădurea funcționează ca un scut în 

calea vânturilor puternice. Rădăcinile arborilor, fixează solul și împiedică alunecările de teren. 

Un alt rol al pădurilor este faptul că ele constituie un loc de recreere pentru om fiind spațiu preferat al multora pentru drumeții sau 

ture cu bicicleta, putând juca în aceelași timp un rol educativ, prin faptul că în pădure se poate observa și studia biodiversitatea. 

Pentru activitatea ecologică  dedicată Lunii Pădurii elevi de la mai multe clase au avut de completat citate despre pădure  în  

Padlet-ul creat de coordonatorul Programului  „Eco-Școală”, prof. Samaru Petruța.  Elevii au fost impresionați de activitatea propusă și au 

căutat citate din mai multe surse (cărți, site-uri, reviste etc.). 



Suntem prietenii spațiului școlar 

28.04.2021 

Odată cu venirea primăverii grădina şcolii are nevoie de ajutor pentru a deveni mai frumoasă. Aceasta trebuie 

protejată şi îngrijită. Curtea şcolii este „parcul” şi „plămânul verde” al școlii noastre, precum şi cartea ei de vizită. De 

aceea, îngrijirea acestui perimetru este esenţială pentru dezvoltarea responsabilităţii, pentru mediul înconjurător şi 

ambiental. Dacă iubim curăţenia şi o întreţinem, totul în jurul nostru va fi curat, vom respira aer de calitate, nepoluat, iar 

lumina soarelui va fi blândă.  

Doi membri ai comitetului eco au participat alături de personalul de întreținere al școlii la activitatea 

ecologică„Suntem prietenii spațiului școlar”. Deviza lor a fost: Noi, toţi suntem responsabili în a construi un mediu 

educațional sănătos. 

Îndemnul PROTEJAŢI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR este adresat tuturor, pentru că viitorul depinde de noi. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Cărților nu li se pierde semnalul  

Mai 2021 
 
 

Activitatea Cărților nu li se pierde semnalul  realizată în parteneriat cu Biblioteca Județeană 

Al. Odobescu din Călărași a promovat cartea! Ne-am propus să reinventăm relația omului cu biblioteca, 

cu lectura, în context pandemic. Totodată, ne-am dorit să dezvoltăm capacități de comunicare și 

interrelaționare, într-o atmosferă de prietenie și respect, în sistem digitalizat, astfel, s-a realizat o rețea 

imaginară de idei între elevi, cărți și coordonatorii implicați. 

În data de 8  mai  2021, ora 17:30, 50 de persoane, elevi și 4 cadre didactice ne-am întâlnit pe 

aplicația  MEET, ca niște buni prieteni cărora li s-a făcut dor să vorbească despre ce au în comun -

plăcerea de a ține o carte fizică sau digitală în fața ochilor, apoi, pe cea de a descoperi lucruri împreună. 

Am avut o invitată pe bloggeriță Anca Rucăreanu care scrie pe  https://ancasicartile.ro/, o 

persoană încântătoare care a  făcut întâlnirea  valoroasă.                

https://ancasicartile.ro/
https://ancasicartile.ro/
https://ancasicartile.ro/
https://ancasicartile.ro/
https://ancasicartile.ro/


MAGIA COPILĂRIEI 

1 Iunie 2021 

Copilăria este cu siguranță cea mai prețioasă perioadă a vieții. Copilărie ȋnseamnă să vorbești despre vârsta Bucuriilor, a 

imaginaţiei, despre tărâmul poveștilor, despre o lume unde totul este posibil, o lume deschisă spre iubire și frumos, spre un mediu curat și 

sănătos. O copilărie fericită ȋnseamnă trăire intensă, e cerul plin de culori, înseamnă să trăieşti fiecare clipă cu suflet şi din suflet, e zâmbet, 

puritate, inocenţă, e aerul curat pe care îl respiri.  

Mai mulți elevi și-au manifestat atât în cadrul orelor de limba și literatura română, cât și  printr-o activitate liberă, entuziasmul față 

de magia copilăriei prin desene, citate, jucării și  baloane colorate. Scopul activităților a fost acela de a înțelege că în fiecare copilărie există o 

grădină, un loc fermecat în care culorile sunt mai strălucitoare, aerul mai proaspăt și diminețile mai înmiresmate decât oricând după aceea.   



Spații pentru învățământ: 

 Liceul dispune de spații de învățământ în stare  bună  de funcționare la standarde care corespund cerințelor 

actuale. 

 În mare parte, sălile de curs au fost amenajate de către diriginți cu elevii din clasele pe care le conduc 

astfel încât să fie nu numai utile cât și plăcute, oferind elevilor un spațiu funcțional și confortabil. 

 Mobilierul a fost recondiționat și modernizat și ori de câte ori s-au produs modernizări, acestea au fost 

remediate. Se impune o mai bună colaborare a profesorilor diriginți cu personalul muncitor pentru 

remedierea, în cel mai scurt timp, a deteriorărilor produse de elevi. 

 Internatul dispune de 20 de camere cu 5 paturi, grupuri sanitare, cabine de duș, bibliotecă, Centrul de 

Documentare și Informare. 

Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor școlare pentru elevi): 

           Liceul dispune de o biblioteca cu peste 15.000 mii de volume și cu un spațiu necesar pentru 

desfășurarea unor activități specifice, cum ar fi: cenacluri literare, documentare, întâlniri cu scriitori etc. 

Biblioteca funcționează pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii școlare. 

Pentru anul școlar 2020-2021 au fost asigurate la timp manualele acordate gratuit elevilor de la clasele a 

a-IX-a până la clasa a-XII-a. 

S-au achiziționat materiale de curățenie  pentru buna funcționare a institutței. 



ANALIZA  SWOT  A  ÎNVĂȚĂRII / COMUNICĂRII  ONLINE 

  

PUNCTE TARI 

- flexibilitate privind programul de învățare 

- ofertă foarte variată și bogată de cursuri online 

- platforme care oferă cursuri standardizate 

- adaptare continuă a cursurilor 

- comunicarea este exactă, clară, eficientă 

- este o formă de comunicare om - om relativ nouă, comunicarea poate fi întreruptă în orice moment de către 

oricare din părţi 

- asigură comunicare indirectă (transmiterea informaţiilor prin intermediul unor dispozitive tehnice) 

- transmiţătorul mesajului nu are inhibiţii, are timp şi posibilitatea să-şi corecteze exprimarea 

- nu presupune neapărat prezenţa receptorului, acesta poate primi mesajul după un timp de la emiterea lui. 

- asigură comunicarea verbală prin limbajul oral (sunet) sau prin limbajul scris (mail, blog, messenger) 

- folosită în cazul utilizării instrumentelor TIC ca mijloace de instruire şi ca mijloace de construire a cunoştinţelor 

(învăţarea centrată pe elev) 

- cantitatea de informaţii transmise este superioară faţă de comunicarea „face to face”. 



PUNCTE SLABE 

- absența fizică a profesorului 

- este mai rece şi mai distantă 

- nu asigură comunicarea directă 

- nu mobilizează participanţii pentru o comunicare completă şi complexă, primează cantitatea, în detrimentul 

calităţii şi profunzimii 

- nu oferă certitudinea identităţii partenerului şi nici faptul că suntem în contact cu un singur  partener sau cu un 

întreg grup ascuns sub o singură identitate 

- nu impune  responsabilitate, şi nici respect reciproc pentru partener  

- emiţătorul nu poate capta toată atenţia receptorului şi nu are controlul asupra gradului de implicare în 

comunicare a receptorului 

- factorii perturbatori externi pot fi numeroşi, în special comunicările cu alţi parteneri şi solicitarea în exces a 

atenţiei distributive 

- implică simţul auzului şi văzul, însă mai sărac în conţinut decât contactul vizual direct 

- nu are naturaleţea şi complexitatea comunicării directe 

- nu transmite fidel sentimente, emoţii, gesturi, mimică 

- lipseşte limbajul nonverbal, precum şi cel paraverbal, atât al emiţătorului, cât şi al receptorului care, de cele 

mai multe ori, comunică mai mult decât cuvintele 

- sărăcește limbajul şi capacitatea de exprimare 



OPORTUNITĂȚI 

- platforma online de învățare conține servicii online interactive integrate care oferă profesorilor, elevilor și altor 

persoane implicate în educație informații, instrumente și resurse pentru a susține și a spori furnizarea serviciilor de 

formare și managementul educației.  

- depistarea de resurse extrabugetare în vederea achiziționării de echipamente pentru dotarea spațiilor de învățământ 

si ale cabinetelor si laboratoarelor cu mijloace digitale 

- dezvoltarea strategiilor de popularizare a activităților didactice si extrașcolare desfășurate în școala noastră pentru 

atragerea unui număr cât mai mare de elevi 

AMENINȚĂRI 

- profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare 

autentică și relaționare umană 

- dificultăți de ordin tehnic, restricții de acces, limitări de browser 

- lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei (disciplinele pedagogice, discipline de 

specialitate – module) 

-  nivelul insuficient al competențelor digitale al unor elevi  

  



Comentarii și motivarea rezultatelor obținute 

             Cele mai importante experiențe și inițiative de sprijin pentru profesori au fost, în ordine: propriile încercări 

anterioare de introducere a TIC în activități didactice (82%), diverse tutoriale găsite online (78%), grupurile de 

suport colegial precum grupuri ale profesorilor de pe whatsApp (100%), programele de formare în domeniul TIC 

desfășurate prin CCD (70%), resursele educaționale deschise colectate de ISJ Călărași în ultimii trei ani (56%). 

              Atât cadrele didactice cât și elevii s-au străduit să desfășoare orele online în condițiile cele mai bune. 

Planificarea activităților didactice a fost parcursă conform planificărilor calendaristice pe anul școlar în curs.  

              Unele tehnici digitale uneori au funcționat mai bine sau mai puțin bine. În unele zile, internetul a mers, în 

altele mai puțin, platformele uneori s-au blocat. Chiar și în aceste situații neprevăzute cadrele didactice împreună cu 

elevii au găsit soluția cea mai bună de a comunica și colabora. Soluția a fost de stimulare a motivației și a muncii 

individuale a elevului. Acum elevii au avut  șansa să învețe cum au vrut ei și cum le-a fost mai ușor. 

            Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația cadrelor didactice de a 

proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de motivația elevilor pentru învățare.  

Diferența este că acum feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice constituie câteodată 

un impediment serios. Cadrele didactice au fost nevoite să dea dovadă de creativitate pedagogică pentru a trece 

dincolo de zona de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă. 



 Creșterea calității procesului instructiv- educativ, generalizarea aplicării strategiei învățării centrate pe elev,  

pentru implicarea activă a acestora în procesul învățării, prin participarea a 70 % din cadrele didactice în 

activități de formare / perfecționare; 

 Monitorizarea eficientă a procesului instructiv – educativ pentru ameliorarea deficiențelor și atingerea 

performanțelor; 

 Reducerea absenteismului și abandonului școlar prin asistență acordată de specialiști și colaborarea 

eficientă  familie - diriginte – consilier  psihopedagog; 

 Intensificarea relațiilor școală – familie; 

 Creșterea gradului de inserție a absolvenților prin intensificarea contractelor cu agenții economici pentru 

desfășurarea stagiilor de pregătire practică; 

 Întocmirea unor planuri remediale care să conducă la creșterea unui procent mai mare de promovare la 

examenul național de bacalaureat 

Principalele aspecte care necesită dezvoltare 


