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I . ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
Pentru anul şcolar 2016-2017 activitatea managerială a fost concepută şi s-a desfăşurat în spiritul
obiectvelor propuse de MEN, dar ţinând cont de specificul unităţii noastre de învăţământ. Programul
managerial şi tematica activităţilor educative a ţinut cont de necesităţile beneficiarilor direcţi elevi, cadre
didactice, părinţi, comunitate locală. Graficul şi tematica şedinţelor Consiliului de administraţie şi al
Consiliului profesoral au vizat obiective de dezvoltare instituţională care să permită situarea şcolii printre
unităţile de elită ale judeţului.
În anul şcolar 2016-2017 (până în data de 9 ianuarie 2017)echipa managerială a Liceului Teoretic
“Ion Luca” a avut următoarea componenţa:
DIRECTOR: prof. Bereholschi Paul
DIRECTOR ADJ: prof. Vrinceanu Ciprian
RESPONSABIL CU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE: prof. Atofanei Corina Cristina
Începând cu 9 ianuarie 2017 echipa managerială a Liceului Teoretic “Ion Luca” a avut următoarea
componenţa:
DIRECTOR: prof. Bereholschi Paul
DIRECTOR ADJ: prof. Atofanei Corina Cristina
RESPONSABIL CU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE: prof. Straton Otilia

I.1.PROIECTARE
I.1.1. Echipa managerială a Liceului Teoretic “Ion Luca” Vatra Dornei a conceput şi realizat
documente de proiectare managerială (semestriale şi anuale) pornind de la motivarea activităţii prin
identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale organizaţiei în cadrul activităţii anterioare. Elaborarea
acestor documente s-a bazat pe analiza riguroasă a activităţii desfăsurate de conducerea unităţii, în
vederea stabilirii unor direcţii prioritare.
I.1.2. Analiza activității desfășurate în anul școlar precedent a fost bine realizată, în cadrul
Consiliului Profesoral din 26.10.2016. De asemenea, a fost elaborat proiectul de curriculum al şcolii care
vizează aplicarea curriculum-ului naţional. S-a elaborat si calendarul de activităţi extracurriculare care
conţine evidenţa activităţilor realizate extrascolar, precum şi a concursurilor școlare. La nivelul unităţii
scolare s-au procurat toate materialele care contribuie la desfăsurarea optimă a activităţilor, precum şi
1

documente curriculare oficiale, manuale, auxiliare curriculare, cărţi pentru bibliotecă şi aparatură
auxiliară.
I.1.3. În conformitate cu OMENCȘ nr. 5034/29.08.2016, s-au realizat proiectarea și planificarea
activităților din Săptămâna ”Școala Altfel” ( 17-21 oct.2016)
I.1.4. Pentru eficientizarea şi optimizarea activităţii la nivelul şcolii, echipa managerială a
organizat toate compartimentele, consiliile si comisiile după următoarea structură:
RESPONSABILII
CATEDRELOR ŞI COMISIILOR METODICE
AN ŞCOLAR 2016-2017
Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Catedra / comisia

1

Cornetchi Daniela

Lb.şi literatura română,
lb. latina

2

Marinuc Ramona

Lb. engleză

3

Atofanei Corina/
Marinca Mihaiela

Lb.franceză,

4

Rezuș Octavian

Matematica

5

Barcau Mirela

Fizica,
chimie,biologie

6

Carp Liviu

Geografie-istorie

7

Marinuc Marius

Ştiinţe socio-umane, religie

8

Vasiluț Cristian

Educaţie fizică,arte
plastice,muzică

9

Șestac Suzana

Informatica+TIC

COMPONENŢA
Apetrei Ana Maria, Romanică Jenica, Iacob
Stela, Heidel Gabriela, Cornețchi Daniela,
Pastinaru Andreia, Pungovschi Rozalia
Cheia Tiberiu, Cioata Mihai, Marinuc
Ramona, Straton Otilia
Atofanei Corina, Bereholschi Dana
Mihaela, Paicu Angelica, Marinca Mihaela
Rezuș Octavian, Acostinesei Virgiliu,
Bădulescu Corina, Botezat Cristina
Romila Maria, Ungureanu Dorina, Șaramet
Mioara, Barcău Mirela, Aflorei Liliana,
Caciur Adina, Lungoci Loredana
Vrînceanu Ciprian, Carp Liviu, Acatrinei
Irinel, Cernușcă Cezar, Mazga Ovidiu,
Aparaschivei Elena, Dinca Sorin
Rezuș Viorica, Marinuc Marius, Rotărescu
Constantin, Drăgan Delia, Cheșa Elena,
Albotă Geta
Vasiluț Cristian, Pintilii Cristian, Nechita
Constantin, Talancă Alina, Moroșan Vasile,
Nedelea Larisa, Morosan Vasile
Șestac Suzana, Bereholschi Paul, Gîm
Lavinia, Todașcă Adriana, Candrea Dorin

COMISIA PROFESORILOR DIRIGINŢI

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

Numele şi prenumele
Marinuc Ramona
Acostinesei Virgiliu
Șaramet Mioara
Rezuș Viorica
Heidel Gabriela
Iacob Stela
Romanica Jenica
Rezus Octavian

Calitatea în comisie
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
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Observaţii
Cls. IX A
Cls. IX B
Cls. IX C
Cls. IX D
Cls. IX E
Cls. IX F
Cls. IX G
Cls. X A

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bereholschi Dana Mihaela
Atofanei Corina/Bădulescu Corina
Aflorei Liliana
Paicu Angelica
Vasilut Cristian
Marinuc Marius
Șestac Suzana
Marinca Mihaela
Barcău Mirela
Botezat Cristina
Apetrei Ana Maria
Cornețchi Daniela
Rotărescu Constantin
Todașcă Adriana
Gîm Lavinia
Romilă Maria
Carp Liviu
Cheșa Elena
Mazga Ovidiu
Cheia Tiberiu

Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte
Diriginte

Cls. X B
Cls. X C
Cls. X D
Cls. X E
Cls. X F
Cls. X G
Cls XI A
Cls XI B
Cls XI C
Cls XI D
Cls XI E
Cls XI F
Cls XI G
Cls XII A
Cls XII B
Cls XII C
Cls XII D
Cls XII E
Cls XII F
Cls XII G

COMISII CU CARACTER PERMANENT
AN ŞCOLAR 2016-2017

COMISIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
SI PENTRU SITUATII DE URGENTA
Nr.crt.

Numele şi prenumele

Calitatea în comisie

1

Bereholschi Paul

Coordonator

2
3
4
5
6
7
8

Vrinceanu Laura
Carp Liviu
Cernușcă Cezar George
Cojoc Doru
Pantiuc Gheorghe
Ungureanu Dorina
Vasiluț Cristian

Secretar(resp. SSM)
Secretar(resp. SU)
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Observaţii

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPTIE
SI DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Numele şi prenumele
Bereholschi Paul
Vrînceanu Ciprian
Atofanei Corina
Marinuc Ramona
Cornețchi Daniela
Lazar Maria

Calitatea în comisie
Coordonator
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru
3

Observaţii

7
8
9
10

Gika Teodora
Candrea Dumitru
Apetrii Gheorghe
Morari Andreea

Membru
Membru
Membru
Membru
COMISIA

Reprez. Consiliului Local
Reprez. Asociației de Părinți
Reprez. elevilor

PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Numele şi prenumele
Bereholschi Paul
Rezuș Viorica
Aflorei Liliana
Todasca Adriana
Circeie Emilia
Morari Andreea
Mateiciuc Sorin
Bereholschi Dana

Observaţii

Calitatea în comisie
Coordonator
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Repr. Părinților
Repr. Elevilor
Repr. Cons. local
Repr. sindicat

COMISIA DE PERFECȚIONARE SI FORMARE CONTINUA
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numele şi prenumele

Calitatea în comisie

Observaţii

Președinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Gîm Lavinia
Romanică Jenica
Marinuc Ramona
Carp Liviu
Șaramet Mioara
Șestac Susana
Vasiluț Cristian

COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7

Numele şi prenumele
Straton Otilia
Heidel Gabriela
Vasiluț Cristian
Cornețchi Daniela
Botezat Cristina
Cheșa Elena
Morari Andreea

Calitatea în comisie
Coordonator
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Observaţii

Repr. Elevilor

COMISIA PENTRU CURRICULUM
Nr.crt.
1
2
4
5
6
7

Numele şi prenumele
Bereholschi Paul
Atofanei Corina
Cornetchi Daniela
Marinca Mihaiela
Rezuș Octavian
Marinuc Ramona

Calitatea în comisie
Coordonator
Director adjunct
Membru
Membru
Membru
Membru
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Observaţii

8
9
10
11
12

Carp Liviu
Marinuc Marius
Barcau Mirela
Șestac Susana
Vasiluț Cristian

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Numele şi prenumele
Atofanei Corina
Șestac Susana
Marinuc Ramona
Marinca Mihaiela
Rezus Viorica

Calitatea în comisie

Observaţii

Președinte
Vicepresedinte
Membru
Membru
Membru

I.2. ORGANIZARE
I.2.1.

Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor
La începutul lunii septembrie s-a reactualizat organigrama, modificarile fiind, în principiu,
punctuale, fara însa a se efectua schimbari majore. Au fost reorganizate – în scopul cresterii eficientei
implicarii efective în activitatea scolii – Consiliul de Administratie, Consiliul elevilor si Consiliul
Reprezentativ al Parintilor. A fost reorganizata componența Consiliului de Administrație în conformitate
cu O.M.E.N. nr. 4619 din 22.09.2014 precum și cu recomandările ISJ Suceava.
Activități organizatorice desfășurate:
- încadrarea cu personal didactic calificat la toate disciplinele de studiu şi realizarea normei
didactice
- constituirea claselor de început de ciclu – cls IX cu efective maxime de elevi (pe cât posibil) şi
realizarea modificărilor efectivelor de elevi la celelalte clase în funcţie de transferurile solicitate
- numirea profesorilor diriginţi şi a responsabililor de comisii , precum şi a consilierului cu
proiecte şi programe educative
- repartizarea spaţiilor de învăţământ pe clase şi a orarului de funcţionare în două schimburi.
- s-a întocmit şi asigurat permanenţa serviciului pe şcoală pentru cadrele didactice
- s-au întocmit şi emis decizii legale privind structurile şi responsabilităţile la nivelul unităţii
- au fost reorganizate comisiile cu caracter permanent conform ROFUIP precum si alte comisii cu
caracter temporar
- s-au realizat şi reactualizat ( după caz) avizele de funcţionare legală a unităţii
- organizarea CA conform Legii Educatiei Nationale si recomandarilor ISJ Suceava
- întocmirea fişei postului pentru toţi angajaţii unităţii
- realizarea evaluării activităţii personalului didactic si didactic auxiliar pentru anul şcolar 20152016 şi evaluarea activităţii personalului nedidactic pentru anul financiar 2016.
I.2.2.

Repartizarea responsabilitatilor
Repartizarea responsabilitatilor s-a facut în doua etape : la nivel de sef ( responsabil) de
catedra si, în cadrul fiecarui colectiv, prin asumare individuala a responsabilitatilor din segmentul
respectiv. De asemenea, la nivelul Consiliului Profesoral au fost reactualizate comisiile Consiliului
Profesoral, precum și alte comisii si colective de lucru pentru asigurarea distribuirii mai echilibrate a
responsabilitatilor însusite de fiecare membru al colectivului.
I.2.3.

Organizarea timpului
Prin împartirea în principiu a ariilor de monitorizare ( instructiv-educativ – pentru
director adjunct, administrativ-general – pentru director), si în functie de acoperirea sarcinilor didactice,
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s-a realizat o acoperire completa a întregului program. În ceea ce priveste programul-orar, acesta a fost
organizat în doua schimburi, (7-13 , respectiv 13-19).
I.2.4.

Monitorizarea întregii activitati
Cea mai eficienta forma de monitorizare a fost considerata a fi, pâna la urma, propria
prezenta – în sensul comunicarii directe, atât ca prezenta fizica, dar – mai ales – ca prezenta activa, în
cadrul diverselor activitati la care directorii aveau, ca participanti, calitatea de cadre didactice. S-a
urmarit, în primul rând, eliminarea disfunctiilor anterioare – dar și modul de organizare și de realizare a
activitaților noi, în scopul asigurarii sprijinului necesar. S-au folosit, de asemenea, asistentele, evaluarile
la nivel de comisie/catedra, discutiile individuale – sau cu reprezentanti.
1.3.
Autoevaluarea activitatii manageriale
Punctul slab a fost organizarea în timpul anului școlar a concursului pentru ocuparea funcției de
director, concurs care a dat naștere unor tensiuni și unor dispute care au afectat buna funcționare a școlii
pe parcursul primului semestru din anul școlar analizat.
Punctele tari le reprezinta, pe de o parte, buna colaborare între directori – ceea ce a asigurat eficiența
luarii și aplicarii deciziilor si, pe de alta parte, buna colaborare între echipa manageriala și colectiv –
bazata, în principal, pe cunoastere reciproca si spirit de echipa în luarea deciziilor împreuna cu întregul
personal – precum si prestigiul profesional si moral al majoritatii cadrelor didactice, în scoala si
comunitate. Nicio decizie nu a fost aplicata prin impunere, dar – în acelasi timp – au fost amendate, mai
ales moral, întârzierile. Transparenta si participarea colectiva – în functie de actiune – la luarea deciziei,
si, mai ales, la punerea ei în practica, au dus la un management eficient, lipsit de nerealizari majore.
1.4.

Activitatea de (auto)formare manageriala
Pe lânga participarea la activitatile metodice specifice organizate la nivel de ISJ,
întreaga echipa manageriala (director, director adjunct si coordonatorul de programe si proiecte) au
urmarit în permanenta noutatile aparute pe site-urile de specialitate. De asemenea, întreaga echipa a
participat activ la cercurile metodice ale directorilor desfașurate la Suceava.

I.3. CURRICULUM
- cunoaşterea temeinică a documentelor curriculare ( programe şcolare, planuri cadru) precum şi a
precizărilor MEN şi ISJ cu privire la ”Școala Altfel”, olimpiade şi concursuri şcolare, examen de
bacalaureat, metodologia mişcării personalului didactic.
- schemele orare au fost întocmite în conformitate cu prevederile planurilor cadru;
- realizarea perfecţionării continue a cadrelor didactice prin participarea la cursurile de formare
organizate de ISJ şi alte instituţii acreditate , activităţi de formare la nivelul catedrelor şi comisiilor
metodice, cercuri pedagogice şi încrieri la grade didactice
- monitorizarea ritmicităţii şi obiectivităţii evaluării elevilor şi a frecvenţei acestora
-monitorizare eficienţei activităţii cadrelor didactice, a comisiilor, a activității din ”Școala Altfel”
prin:
- fișe de asistenţă la ore
- portofoliile profesorilor
- planificările comisiilor metodice
- planificările anuale si semestriale
-analize comparative ale rezultatelor obţinute de elevi, în vederea identificării posibilităţilor de progres
- chestionar de feed-back pentru elevi și profesori cu privire la activitatea derulată în perioada „Școala
Altfel”
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I.4. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE
- activitatea școlii a fost destul de transparentă la nivelul comunității locale, iar acțiunile și proiectele
derulate s-au bucurat de sprijin și colaborarea din partea altor instituții
- conducerea școlii a colaborat cu autoritatea locală în ceea ce privește repartizarea și utilizarea fondurilor
pentru funcționarea, întreținerea și repararea școlii
- au fost stabilite parteneriate cu agenți economici, poliție, jandarmerie și alte instituții interesate
Având în vedere complexitatea naturii activităţii manageriale se pot identifica atât puncte tari, dar
si puncte slabe în activitatea de conducere și în general în activitatea școlii.
În acest sens analiza SWOT evidenţiază următoarele:
Puncte tari :
- realizarea planului de școlarizare
- s-a realizat încadrarea cu personal didactic calificat
- relație deschisa intre conducerea școlii și personal și colaborarea din cadrul echipei manageriale
- achiziționarea de materiale didactice pentru toate catedrele;
- relații profesionale foarte bune cu ISJ, CCD și alți parteneri educaționali
- școala are o tradiţie bogată si recunoscută pe plan local
-majoritatea cadrelor sunt bine pregătite profesional ; participarea majoritatii colegilor la cursuri de
perfectionare (cursuri decontate din finantarea de baza) ;
- situarea scolii în centrul orașului
- Consiliul de administraţie este responsabil si implicat
- Părinţii în general sunt cooperanţi
-Functionarea corespunzatoare a Asociatiei “Comitetul de Parinti al Liceului Ion Luca”
- prin organizarea serviciului pe scoală, s-a urmărit monitorizarea permanentă a ţinutei şi disciplinei
elevilor, supravegherea acestora în timpul pauzelor, interzicerea accesului în liceu a persoanelor străine ;
astfel s-a realizat întărirea gradului de siguranţă a elevilor si a cadrelor didactice;
- s-a instituit o mai mare rigoare în aplicarea procedurilor legale si a prevederilor din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a învţământului preuniversitar, cat si a prevederilor din Regulamentul de Ordine
Interioară;
- documentele manageriale au fost întocmite conform prevederilor;
- s-a vizat transparenţa actului managerial,care se bazează pe decizii colective;
- au fost încheiate protocoale de colaborare cu Poliţia, Jandarmeria, Casa de Cultura “Platon Pardău” şi
alte organizaţii
- chiar de la începutul anului scolar a existat preocuparea pentru pregătirea examenului de bacalaureat
2017; la clasele a XII-a a fost prelucrată metodologia de desfăsurare a examenului;
- au fost monitorizate absenţele elevilor,expediindu-se prin postă părinţilor,acolo unde a fost
cazul,înştiinţări privind situaţia şcolară;
Puncte slabe :
-nivelul tot mai scăzut de pregătire al elevilor care intră în cls. IX a
- organizarea activității în două schimburi;
- nu toate cadrele didactice si-au îndeplinit sarcinile si atribuţiile în calitate de profesori de serviciu pe
scoală;
- lipsa unui post de inginer de sistem
- management deficitar din punct de vedere al comunicării la nivelul unor catedre si comisii de lucru;

-

Oportunităţi
Creșterea gradului de autonomie a școlii în contextul noii Legi a educației
Posibilitatea atragerii de fonduri europene nerambursabile prin proiecte structural e
Realizarea de proiecte Erasmus şi a altor tipuri de proicte care să atraga finanţare în vederea
dezvoltării instituţiei
- Exista fonduri pentru formarea continua in finantarea de baza
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- Identificarea unei strategii care să permită motivarea elevilor pentru învăţare in vederea atingerii
performanţei
- Dotarea cu materiale a unor cabinete de specialitate;
- Dezvoltarea bazei materiale
Ameninţări
- Scăderea populației școlare
- Lipsa de interes pentru învățare a elevilor, având în vedere că nu există examene de selecție la
admiterea în liceu și în învățământul superior
- Instabilitatea legislativă
- Sistemul de admitere în clasa a IX-a;
- Salarizarea inadecvată duce la pierderea motivaţiei pentru un demers didactic de calitate;
- Fonduri mici pentru dezvoltare;
- Lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor didactice şi elevilor ;
In concluzie, scăderea populaţiei şcolare si modificările în structura curriculumului pot genera probleme
legate de realizarea normei didactice ;

II. RESURSE MATERIALE
Baza materială:
Şcoala dispune de:
- 13 de săli de clasă
- 6 laboratoare şi cabinete,
- 2 săli profesorale,
- 1 bibliotecă cu sală de lectură,
- 9 birouri,
- 1 cabinet medical,
- 1 sala de sport,
- 1 cabinet psihologic
Baza sportivă
Include 1 sală de sport şi un teren de baschet. De remarcat că baza sportiva a şcolii este
insuficientă pentru buna desfăşurare a activităţilor didactice.
Alte spaţii
Şcoala dispune de 1 cabinet medical de medicină generală.

III. RESURSE FINANCIARE
RAPORT DE ACTIVITATE FINANCIAR - CONTABILĂ
An școlar 2016 - 2017
In perioada 01 septembrie 2016 – 01 septembrie 2017, Liceul Teoretic ION LUCA Vatra Dornei a
beneficiat de urmatoarele sume pentru finanțarea activității:
1. BUGET LOCAL
Sumele alocate pentru cheltuielile cu personalul în perioada 01 septembrie 2016 - 01 septembrie
2017 au fost de 2.742.580 lei, din care cheltuieli cu salariile 2.239.218 lei si contribuţii aferente 503.362
lei, sume utilizate la achitarea drepturilor salariale ale personalului, diferențe salariale câștigate în instanță
și plata viramentelor aferente.
Pentru cheltuieli materiale a fost alocată suma de 369.460 lei, utilizarea acesteia fiind
următoarea:
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Furnituri de birou
7.180 lei;
Materiale pentru curăţenie
14.676 lei;
Încălzit şi iluminat
79.910 lei;
Apă, canal şi salubritate
11.004 lei;
Carburanți
2.505 lei;
Poştă, telefoane şi internet
10.261 lei;
Deplasări cadre didactice
9.078 lei;
Navetă cadre didactice si
6.927 lei;
transport elevi olimpiade
Carti, publicatii
2.110 lei;
Obiecte de inventar
25.904 lei;
Pregatire profesionala
11.000 lei;
Materiale cu caracter funcţ.
47.663 lei;
Reparații curente
13.844 lei;
Alte bunuri si servicii
126.636 lei;
Alte cheltuieli
765 lei.
Platile efectuate pentru bursele elevilor au fost de 17.830 lei.
Cheltuielile de capital sunt de 19.924 lei si reprezintă împrejmuire cu gard metalic sediu Liceul Teoretic
ION LUCA Vatra Dornei.





2. BUGET VENITURI PROPRII
Veniturile extrabugetare incasate sunt următoarele:
Taxe şi alte venituri din învăţământ 5.850 lei;
Alte venituri
13.480 lei;
Venituri din concesiuni si inchirieri 2.000 lei.
3. BUGET DE STAT

In perioada 01 septembrie 2016 - 01 septembrie 2017 s-au decontat cheltuielile de transport
pentru elevi în valoare de 42.815 lei si Bani de liceu si Burse RM în valoare de 91.632 lei, sume alocate
de la bugetul de stat.

IV. RESURSE UMANE
Încadrarea cu personal angajat:
La data de 1 septembrie 2016, statul de personal al Liceului Teoretic ”Ion Luca”Vatra Dornei,
aprobat și transmis de Inspectoratul Școlar Județean Suceava prin adresa nr. 7922 din 19.09.2016,
cuprindea un număr de 59,00 posturi, din care:
1. Personal didactic:
- Un total de 47,00 norme didactice din care 40,48 norme de bază și 6,52 norme la plata cu
ora. Aceste norme didactice au fost ocupate, conform încadrării unității, de un număr de
53 cadre didactice, din care, conform Legii Educației Naționale și a statutului
personalului didactic, se defalcă în :
 42 titulari ai liceului ;
 3 titulari în altă unitate de învățământ, la completare de catedră ;
 3 titulari în alte unități de învățământ, la plata cu ora ;
 3 suplinitori, fie la normă de bază, fie la plata cu ora ;
 2 pensionari la plata cu ora ;
În ceea ce privește defalcarea conform Codului muncii, respectiv după caracterul
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contractului de muncă încheiat, în unitate funcționeză :
 42 cadre didactice cu norma de bază la liceu ;

8 cadre didactice cu norma de bază în altă unitate de învățământ ;

3 cadre didactice la plata cu ora ;
Situaţia cadrelor didactice cu studii superioare ( 53), după grade didactice, se prezintă astfel
:






cu doctorat
– 2
cu gradul I
– 37
cu gradul II
– 6
cu definitivat – 6
debutanți
– 2
În primul semestru al anului şcolar curent nu au fost probleme deosebite în ceea ce priveşte
asigurarea catedrelor cu personal didactic.
2. Personal didactic auxiliar :
 total posturi didactic auxiliar – 7
3. Personal nedidactic – contractual :
 total posturi personal nedidactic – 5.

4. Activitatea consiliilor
4.1. Consiliul de administraţie al unității.
Componenţa Consiliului de administraţie al Liceului Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei a
fost modificată începând cu anul şcolar 2016 – 2017, în baza deciziei nr. 66 din 26.09.2016, după
cum urmează:
ADMINISTRAŢIE

CONSILIUL DE

NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.

NUMELE ŞI PRENUMELE

CALITATEA

REPREZENTANT

BEREHOLSCHI PAUL
VRINCEANU CIPRIAN
SESTAC SUZANA
ATOFANEI CORINA

PREŞEDINTE
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU

DIRECTOR
DIRECTOR ADJUNCT
CADRE DIDACTICE.
CADRE DIDACTICE
REPREZ. AL
PRIMARULUI
REPREZENTANT
CONSILIUL LOCAL
REPREZENTANT
CONSILIUL LOCAL
REPREZ.
PĂRINŢILOR
REPREZ.
ELEVILOR

5. RUSU MIRCEA
6.

BIGHIU CONSTANTIN
DORU

MEMBRU
MEMBRU

7. CANDREA DUMITRU

MEMBRU

8. APETRII GHEORGHE

MEMBRU

9. MORARI ANDREEA

MEMBRU

OBS.

Componența Consiliului de Administrație s-a modificat prin decizia nr. 98 din 01.11.2016, după
cum urmează :
NR.
NUMELE ŞI PRENUMELE
CRT.
1. BEREHOLSCHI PAUL

CALITATEA

REPREZENTANT

PREŞEDINTE

DIRECTOR
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OBS.

2. VRINCEANU CIPRIAN
3. SESTAC SUZANA
4. ATOFANEI CORINA

MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU

5. RUSU MIRCEA

MEMBRU

6.

BIGHIU CONSTANTIN
DORU

MEMBRU

7. CANDREA DUMITRU

MEMBRU

8. APETRII GHEORGHE

MEMBRU

9. HÎTU LOREDANA

MEMBRU

DIRECTOR ADJUNCT
CADRE DIDACTICE.
CADRE DIDACTICE
REPREZ. AL
PRIMARULUI
REPREZENTANT
CONSILIUL LOCAL
REPREZENTANT
CONSILIUL LOCAL
REPREZ.
PĂRINŢILOR
REPREZ.
ELEVILOR

La începutul anului şcolar s-a întocmit tematica Consiliilor de administraţie care s -a
întrunit pe parcursul primului semestru de 14 ori, cel puţin o dată pe lună. Consiliul de
administraţie a luat decizii în ceea ce priveşte validarea profesorilor diriginţi, numirea
responsabililor de comisii metodice, evaluarea fişelor în vederea acordării calificativului anual
pentru anul școlar 2015-2016 , acordarea calificativelor la sfârşit de an financiar pentru
personalul didactic auxiliar şi nedidactic, transferuri elevi, etc.
4.2. Consiliul profesoral s-a întrunit pe parcursul primului semestru de 21 ori. Consiliul
profesoral a luat decizii în domeniul curricular, a analizat activitatea desfăşurată în anul şcola r
precedent, a aprobat proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017, a dezbătut
principiile şi criteriile de evaluare a performanţei didactice,a analizat activităţile prezentate în
cadrul comisiei diriginţilor, şi a luat la cunoştinţă in formaţiile venite din partea MEN şi ISJ, la
şedinţele cu directorii.
4.3. Activitatea de perfecţionare şi autoperfecţionare a cadrelor didactice:
Activitatea de perfecţionare şi autoperfecţionare a cadrelor s -a defăşurat pe mai multe
direcţii:
Perfecţionarea în cadrul catedrelor, prin activităţi specifice;
Perfecționarea la nivel centralizat, desfășurat conform Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată cu Ordinul MECTS nr.
5561/2011. În anul școlar 2016 – 2017, conform graficului prevăzut în metodologia de
perfecționare a cadrelor didactice, nu au fost cazuri de înscriere la grade didactice pentru
sesiunile 2017 – 2019, dar s-a continuat activitatea de inspecții și monitorizare a activității
didactice pentru cei înscriși la examenele de obținere a gradelor didactice din anii școlari
anteriori sau pentru cei care au solicitat inspecții curente în vederea înscrierii în anul școlar
curent. Astfel, în cursul lunii octombrie 2016 s-au depus la ISJ Suceava 2 cereri de solicitare a
inspecției curente IC1 ( Lungoci Loredana Petronela și Mazga Gămălău Ovidiu Constantin) în
vederea depunerii dosarului de înscriere la examenele de obținere a gradelor didactice pentru
sesiunile 2017 – 2020. De asemenea, în registrul pentru inspecții școlare sunt menționate
următoarele activități de perfecționare :
didactic Data efectuării Disciplina Observații
activității de
perfecționare
Caciur Adina
15 martie 2017 Biologie
Inspecție curentă efectuată de
metodist ISJ – Drumea
Mariana, calificativ ”FB”
Marinuc Ramona
20 martie 2017 Lb.
Inspecție specială efectuată
Engleză
de metodist Șerban Ana
Cristina, nota acordată 10
(zece)
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Felul
Cadrul
activității inspectat
IC2

IS

IC1

13 aprilie 2017

Lungoci
Loredana
Petronela

Biologie

Inspecție curentă efectuată de
metodist
Alexandriuc
Camelia, calificativ ”FB”

5.ELEVII
5.1. Realizarea planului de şcolarizare.
5.2. Rezultate la învăţătură
În continuare vom prezenta rezultatele la învăţătură la sfârşitul sem estrului II al anului
şcolar 2017-2018:
REZULTATE LA ÎNVĂȚĂTURĂ:
Nr. elevi înscriși: 743;
Nr. elevi rămași: 740;
Nr. elevi promovati (fără corigenţe la sf.sem. II): 720;
Procent de promovabilitate: 97,30%.
5.3. Corigenţe
La sfârşitul semestrului II al anului școlar 2016 -2017 s-au înregistrat un număr 19 elevi
corigenţi (16 elevi corigenţi la un obiect, 3 elevi corigenţi la doua obiecte) şi 1 elev cu
situaţia neîncheiată.
La sfârşitul anului școlar 2016 -2017 s-au înregistrat un număr 4 elevi corigenti (3 elevi
corigenti la un obiect, 1 elev corigent la doua obiecte) şi 1 elev (clasa a XII-a)cu situaţia
neîncheiata la 2 obiecte.
Menţionăm că toţi au fost promovaţi in urma examenelor de încheiere situaţie şcolară şi
corigenţă, astfel ca avem o promovabilitate în anul şcolar 2016 – 2017, de 100 %.
5.4. Şcolarizarea şi frecvenţa
Nr. elevi înscriși la începutul anului: 743;
Nr. elevi rămași la sfârșitul semestrului II: 740;
-1 elev retras (clasele a XII-a D);
-7 elevi transferati la altă unitate de învățământ;
-5 elevi veniți prin transfer de la alte unități de învățământ.
S-au înregistrat un număr de 34.197 absente, din care 26.748 motivate și 7.449
nemotivate. Cele mai multe absențe se înregistrează la clasele a XI-a și a XII-a. Menționăm că la
clasele a IX –a A și a IX-a B nu sunt absențe nemotivate.
Note la purtare:
 10 : 699 elevi din cei 740;
 7-9,99 : 37;
 Sub 7: 4 (3 pentru absențe și 1 pentru alte motive).
Conducerea şcolii, diriginţii au monitorizat cu deosebită atenţie fenomenul absenteismului.
A fost creat cadrul organizatoric pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen: instituţia are
cabinet psihopedagogic, este dotat cu sistem de supraveghere video și audio, sistemul de
serviciu al cadrelor didactice oferă posibilitatea monitorizării traficului de persoane în instituţie,
dar nu este exploatată în suficientă măsură şi cu responsabilitate de tot personalul didactic.
Măsurile luate sau sancţiunile aplicate nu-i determină pe elevi să-şi schimbe comportamentul
şi/sau atitudinea faţă de activitatea obligatorie (orele de curs) din şcoală.
Aplicând prevederile regulamentului, diriginţii unor clase au apelat la prezentarea şi
discutarea situaţiei şcolare a unor elevi, în faţa Consiliului Profesorilor clasei sau în Consiliul
Profesoral.
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V. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

Rapoartele de analiză ale activității pe comisii metodice și comisii de lucru
în anul şcolar 2016-2017
Raportul de activitate - Catedra de limba română
anul şcolar 2016-2017
1. Componenţa catedrei
- Prof. gr.II Cornețchi Daniela ( responsabil de catedră , înscrisă la gr.I)
- Prof. gr.I Apetrei Ana - Maria
- Prof. gr.I Heidel Gabriela
- Prof. gr.I Iacob Stela
- Prof. definitivat Păștinaru Andreia Iuliana ( înscrisă la gr. II )
- Prof. gr.I Vasiluț Alina
2.


Analiza SWOT
Puncte tari
- cadre didactice calificate: 1 prof. Definitivat ( înscris la gr. II ), 4 prof. gr. I, 1 prof. Gr.II (înscris
la gradul I),
- interesul cadrelor didactice pentru autoperfectionare prin grade didactice, diverse cursuri de
formare;
- nivelul bun de pregătire al elevilor;
- rezultatele bune obținute la olimpiadele școlare;
- participarea în numar mare la concursurile specifice Poveștile cangurului”, “Tinere condeie” etc.
;
- realizarea riguroasă a orelor de pregatire suplimentară pentru bacalaureat;
- organizarea în condiții normale a olimpiadelor de limba și literatura română;
- implicarea profesorilor în redactarea de propuneri de subiecte pentru olimpiadă, care se regasesc
ca subiecte date la faza locală;
- realizarea unui numar mare de activitati didactice moderne, vizand comemorarea de scriitori,
relaționarea dintre film și cinematografie;
- rezultatele bune obtinute la examenul de bacalaureat și la admiterea în facultatile de litere;
- constituirea Clubului de Lectură;
- 2 opţionale alese de elevi.



Puncte slabe
- lipsa unui spatiu adecvat pentru desfasurarea orelor suplimentare de pregatire;
- manuale invechite, auxiliare didactice moderne insuficiente;
- scăderea nr. de elevi care aleg să lectureze operele literare pe motiv că sunt depășite;
- nu se aplica principiile pedagogiei centrate pe elev și a notarii pozitive;
- motivarea insuficienta a elevilor pentru studiu aprofundat;
- lipsa recompensarii elevilor performeri si a profesorilor lor indrumatori;



Oportunitati
- exista elevi talentati, capabili de performanta, care trebuie încurajati;
- participarea la cât mai multe stagii de formare;
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- implicarea in proiecte( in parteneriat ) cu scoli cu care să se realizeze un schimb de experiență.


Amenintari
- programul incarcat al elevilor ;
- aceiasi elevi sunt solicitati in prea multe activitati scolare si extrascolare ;
- majoritatea elevilor studiaza in gimnaziu limba franceza nivel L2 sau nu o studiază deloc;
- tot mai multi elevi considera ca limba engleza este suficienta pentru integrarea pe piata muncii si
neglijeaza studiul francezei;
- asigurarea catedrelor profesorilor titulari în perspectivă.
3.
-

Activități pentru asigurarea progresului școlar
Conceperea de teste predictive şi aplicarea acestora la clase;
Analiza testelor predictive prin întocmire de rapoarte si planuri de măsuri care se impun;
Conceperea subiectelor pentru lucrările scrise semestriale şi respectarea termenelor de
susţinere a acestora la clase;
Folosirea documentelor autentice şi a mijloacelor moderne în cadrul activităţilor didactice de
predare / învăţare / evaluare a limbii române;
Prelucrarea la elevi a programei şcolare şi a metodologiei de desfăşurare a examenului de
bacalaureat – proba scrisă și a probei de competenţe lingvistice;

4. Activități pentru asigurarea performanței
- Conceperea de subiecte pentru Olimpiada de limba română – etapa pe şcoală;
- Organizarea, de ore gratuite, de pregătire suplimentară la limba română pentru elevi în vederea
participării la olimpiada locală și județeană ;
- Stabilirea şi derularea unui program de pregătire suplimentară la limba franceză cu elevii
claselor a XII-a în vederea susţinerii în bune condiţii a examenului de bacalaureat și a celui de
competenţe lingvistice;
- Rezultatele obţinute de elevi la olimpiadele și concursurile şcolare
La faza județeană a olimpiadei s-au calificat mai mulți elevi, care au obținut următoarele
rezultate:
- Macovei Carmen din clasa a IX-a E, coordonată de prof. Heidel Gabriela, care a obținut
Premiul III;
- Morari Andreea din clasa a X- a A, coordonată de prof. Apetrei Ana - Maria, care a obținut
mențiune;
- 1 mențiune obținută de eleva Ungureanu Ilk Diana ( XI- a E ) pregătită de prof. Apetrei Ana –
Maria.
La concursul ”Tinere condeie”, elevele Manea Cătălina și Muscă Cristina au obtinut premiul II (
coordonator prof. Gabriela Heidel ) iar elevele Costiuc Daria și Onu Miruna au obținut mențiune (
coordonator prof. Iacob Stela ).
Concursul județean In Memoriam Elena Șimon a avut și el participanți din partea liceului.
Eleva Cojocari Ioana ( a XII-a G ) a obținut premil II ( coordonator Gabriela Heidel ), elevele
Muscă Cristina ( a XII-a E ), același coordonator, și Costiuc Daria ( a IX-a A) – coordonator Iacob
Stela- au obținut mențiune.
La concursul de Reviste și jurnalism școlar revista liceului, Altfel,a obținut titlul de Laureat la
etapa națională. ( coordonator prof. Cornețchi Daniela ).
5. Activități extrașcolare
- Au fost celebrați și comemorați scriitori care au marcat evoluția literaturii române ( M.
Eminescu, N. Stănescu ) , prin activități specifice,
- În luna iunie ( 24-29 iunie) elevii Negrea Alexandru ( a X-a A) și Ailenei Paul ( a XI-a A) au
participat în Tabăra de jurnalism de la Muncel, jud Iași, tabără recompensatorie oferită de
ISJ Sv deoarece revista liceului a fost Laureată la etapa națională a concursului,
- În calitate de diriginți la clasele IX-XI, membrii Catedrei s-au implicat activ în realizarea
activitătilor desfășurate în săptămâna Scoala Altfel.
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6. Perfecționare
- Participarea la Consfătuirile anuale ale profesorilor de limba română organizate de ISJ
Suceava;
- Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de Limba
Română – zona Vatra Dornei;
- Participarea la şedinţele de catedră / comisie metodică;
- Studierea documentelor şcolare (Curriculum-ul Naţional, Planurile Cadru, Programele
Şcolare);
- Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în conformitate cu programele şcolare în
vigoare;
- Elaborarea de proiecte didactice model;
- Studiu individual
- Diseminări şi discuţii informale cu inspectorul de specialitate
- Prof. Cornețchi Daniela, Iacob Stela și Heidel Gabriela au participat în perioada 19 noiembrie
2016 -21 ianuarie 2017 la programul de formare continuă Comunicare, negociere, mediere,
acumulând 22 CPT.

Raportul de activitate a
Catedrei de limba franceză
pe anul şcolar 2016-2017
2. Componenţa catedrei
- Prof. gr.II Marinca Mihaiela ( responsabil de catedră , înscrisă la gr.I,)
- Prof. gr.I Atofanei Corina Cristina (metodist, membru în Consiliul Consultativ, evaluator certificat
DELF)
- Prof. Dr. gr.I Bereholschi Dana Mihaela (responsabil de Cerc pedagogic-zona Vatra Dornei)
- Prof. gr.I Paicu Angelica ( responsabil activități extrașcolare )
3. Analiza SWOT
 Puncte tari
- cadre didactice calificate: 1 prof. dr. gr. I, 2 prof gr. I, 1 prof. Gr.II (înscris la gradul I)
- 1 profesor metodist şi membru in consiliul consultativ , 1 profesor responsabi cerc de zona;
- existenta unui profesor evaluator DELF acreditat CIEP – Franta;
- calificativ maxim obţinut de Catedra de franceză la inspecţia generală realizată de ISJ Suceava;
- interesul cadrelor didactice pentru autoperfectionare prin grade didactice, diverse cursuri de
formare;
- nivelul bun de pregatire a elevilor;
- rezultatele bune obtinute la olimpiadele scolare;
- participarea in numar mare la concursurile specifice ”Cangurul lingvistic”, “Mathematiques sans
frontieres” ;
- un numar mare de elevi ce au obtinut atestatul de limba franceza (26 de elevi din 33 de elevi pe
judet);
- realizarea riguroasa a orelor de pregatire suplimentara pentru bacalaureat;
- organizarea in conditii normale a olimpiadelor de franceză;
- implicarea profesorilor in redactarea de propuneri de subiecte pentru olimpiada, care se regasesc
ca subiecte date la faza locala;
- realizarea unui numar mare de activitati didactice moderne, vizand dezvoltarea competentelor
secolului XXI in cadrul orelor de specialitate;
- rezultatele bune obtinute la examenul de bacalaureat si la admiterea in facultatile de litere;
- constituirea Clubului Francofon;
- elevi care au obtinut certificare DELF;
- experienta unor parteneriate multilaterale continuate cu schimburi de corespondenţă între elevi, cu limba
de comunicare –franceza.
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- 3 opţionale alese de elevi.


Puncte slabe
- lipsa unui spatiu adecvat pentru desfasurarea orelor suplimentare de pregatire;
- manuale invechite, auxiliare didactice moderne insuficiente;
- inexistenta manualelor cu suport audio asigurate de catre ISJ, pentru ciclul inferior al liceului;
- scăderea nr. de elevi care aleg limba franceză pentru examenul de competenţă lingvistică;
- nu se aplica principiile pedagogiei centrate pe elev și a notarii pozitive;
- motivarea insuficienta a elevilor pentru studiu aprofundat;
- lipsa recompensarii elevilor performeri si a profesorilor lor indrumatori;



Oportunitati
- existenta in scoala a unui evaluator DELF acreditat;
- exista elevi talentati, capabili de performanta, ce trebuie incurajati;
- deschiderea unui centru de evaluare DELF la Suceava;
- participarea la stagii de formare cu limba de predare franceza;
- implicarea in proiecte in parteneriat cu scoli din tari francofone;
- dorinta elevilor de a obtine certificatele de tip DELF.
Amenintari
- programul incarcat al elevilor ;
- aceiasi elevi sunt solicitati in prea multe activitati scolare si extrascolare ;
- majoritatea elevilor studiaza in gimnaziu limba franceza nivel L2 sau nu o studiază deloc;
- tot mai multi elevi considera ca limba engleza este suficienta pentru integrarea pe piata muncii si
neglijeaza studiul francezei;
- asigurarea catedrelor profesorilor titulari în perspectivă.



-

-

-

4. Activități pentru asigurarea progresului școlar
Conceperea de teste predictive şi aplicarea acestora la clase;
Analiza testelor predictive prin întocmire de rapoarte si planuri de măsuri ce se impun;
Conceperea subiectelor pentru lucrările scrise semestriale şi respectarea termenelor de susţinere a acestora
la clase;
Folosirea documentelor autentice şi a mijloacelor moderne în cadrul activităţilor didactice de predare /
învăţare / evaluare a limbii franceze;
Prelucrarea la elevi a programei şcolare şi a metodologiei de desfăşurare a examenului de competenţe
lingvistice;
5. Activități pentru asigurarea performanței
Conceperea de subiecte pentru Olimpiada de limba franceză – etapa pe şcoală;
Organizarea de ore gratuite de pregătire suplimentară la limba franceză pentru elevi în vederea obţinerii
certificatului DELF sau a participării la olimpiada locală și județeană ;
Stabilirea şi derularea unui program de pregătire suplimentară la limba franceză cu elevii claselor a 12-a
în vederea susţinerii în bune condiţii a examenului de competenţe lingvistice;
Rezultate obţinute de elevi la olimpiade si concursurile şcolare
La faza județeană a olimpiadei s-au calificat 6 elevi, care au obținut următoarele rezultate:
Banu Iasmina din clasa a IX-a E, coordonată de prof. Bereholschi Dana-Mihaela, care a obținut mențiune;
Ghiorghiasa Paula Lorena, coordonată de prof. Marinca Mihaiela, care a obținut mențiune;
1 mențiune obținută de eleva Ianovici Roxana pregătită de prof. Paicu Angelica;
1 elev pregătit de prof. Atofanei Corina si prof. Bereholschi Dana-Mihaela a obținut a II-a medie, iar 1
elev pregătit de prof. Atofanei Corina și prof. Marinca Mihaiela a obținut a IV-a medie.
La concursul de traduceri ”Pasaport pentru succes”, eleva Cozan Roxana a obtinut premiul 2.
6. Activități extrașcolare
A fost celebrată Ziua Europeană a Limbilor, pe 26 septembrie, prin activități specifice
16

-

-

A fost inițiat un proiect de corespondență în franceză între elevii liceului nostru (clasele IX C și X C, ) și
elevi ai Liceului Internațional ”Nelson Mandela” din Nantes, Franța. (prof. Atofanei Corina)
In calitate de diriginți la clasele IX-XI, membrii Catedrei s-au implicat activ în realizarea activitătilor
desfășurate în săptămâna Scoala Altfel, una dintre activități fiind Zilele filmului francofon.
7. Perfecționare
Participarea la Consfătuirile anuale ale profesorilor de limba franceză organizate de ISJ Suceava;
Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de Limba Franceză –
zona Vatra Dornei;
Participarea la şedinţele de catedră / comisie metodică;
Studierea documentelor şcolare (Curriculum-ul Naţional, Planurile Cadru, Programele Şcolare);
Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în conformitate cu programele şcolare în vigoare;
Elaborarea de proiecte didactice model;
Studiu individual
Diseminări şi discuţii informale cu inspectorul de specialitate
Prof. Atofanei Corina, Marinca Mihaela si Paicu Angelica au participat în perioada 19 noiembrie 2016 21 ianuarie 2017 la programul de formare continuă Comunicare, negociere, mediere, acumulând 22 CPT.
Prof. Atofanei Corina a participat la cursul de formare în domeniul SCIM și la evenimentul Printemps de
lˈinnovation du français in calitate de participant și formator.
Raportul de activitate al Catedrei de limba engleză
pentru anul şcolar 2016-2017

-

Componenţa catedrei
Prof. grad didactic I – Cheia Tiberiu
Prof. grad didactic II – Marinuc Ramona – șef comisie metodică
Prof. grad didactic def. – Cioată Mihai
Prof. grad didactic def. – Straton Otilia

Analiza SWOT


Puncte tari
- cadre didactice calificate
- interesul cadrelor didactice pentru autoperfecționare prin grade didactice, diverse cursuri de
formare;
- nivelul foarte bun de pregătire al elevilor;
- rezultatele bune obținute la olimpiadele școlare;
- participarea in număr mare la concursuri școlare
- realizarea riguroasa a orelor de pregătire suplimentara pentru bacalaureat;
- organizarea in condiții foarte a olimpiadelor de limba engleză – faza pe școală și faza locală;
- implicarea profesorilor in redactarea de propuneri de subiecte pentru olimpiadă, care se regăsesc
ca subiecte date la faza locala și județeană;
- realizarea unui număr mare de activități didactice moderne, vizând dezvoltarea competentelor
secolului XXI in cadrul orelor de specialitate;
- rezultatele bune obținute la examenul de bacalaureat si la admiterea la facultățile de litere;
- elevi care au obținut certificare CAMBRIDGE și IELTS;
- calificativ maxim obţinut de Catedra de engleză la inspecţia generală realizată de ISJ Suceava;
- multiple opţionale alese de elevi.
- existența unui cabinet de limba engleză dotat cu proiector, sistem audio și planșe pentru buna
desfășurare a orelor de engleză;
- existența manualelor la toate clasele și a CD-urilor pentru realizarea exercițiilor de listening în
vederea pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat
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- existența culegerilor de exerciții de gramatică precum și a culegerilor cu teste de pregătire pentru
examenele internaționale Cambridge și IELTS.
- numărul mare de elevi care aleg limba engleză ca probă pentru examenul de bacalaureat.
- elevi care aleg să studieze în țări străine unde limba de predare este limba engleză.


Puncte slabe
- lipsa unui spațiu adecvat pentru desfășurarea orelor suplimentare de pregătire;
- nu se aplica principiile pedagogiei centrate pe elev și a notarii pozitive;
- motivarea insuficienta a elevilor pentru studiu aprofundat;
- lipsa recompensării elevilor performeri si a profesorilor lor îndrumători;



Oportunități
- exista elevi talentați, capabili de performanta, ce trebuie încurajați;
- deschiderea unui centru de evaluare Cambridge la Suceava;
- participarea la stagii de formare cu limba de predare engleză;
- dorința elevilor de a obține certificatele de tip Cambridge și IELTS.
- tot mai mulți elevi considera ca limba engleza este necesară pentru integrarea pe piața muncii și
studiază intensiv limba engleză;
- asigurarea catedrelor profesorilor titulari chiar și în perspectivă.



Amenințări
- programul încărcat al elevilor ;
- aceiași elevi sunt solicitați in prea multe activități școlare si extrașcolare ;
- învățământ în două schimburi, cu program de la 14 la 20, ceea ce îi determină pe mulți
absolvenți de școală generală să aleagă alte licee din județ unde orele de curs se desfășoară doar în
intervalul orar 8-14;
Activități pentru asigurarea progresului școlar
- Conceperea de teste predictive şi aplicarea acestora la clase;
- Analiza testelor predictive prin întocmire de rapoarte si planuri de măsuri ce se impun;
- Testele au fost astfel concepute încât să evalueze cunoștințele cu adevărat generale din
domeniile respective. Obiectivele acestor teste au fost următoarele:
- folosirea corecta a unor structuri gramaticale studiate in anii anteriori
- formularea unor întrebări folosind cuvântul interogativ corespunzător
- oferirea unor informații in scris despre activități si date personale
- formularea unor întrebări pe baza unui text dat
- oferirea unor informații in scris despre activități proprii și experiențe personale
- identificarea componentelor logice si a succesiunii secvențelor intr-un text citit
- deducerea, pe baza contextului, a semnificației cuvintelor necunoscute intr-un text citit
- recunoașterea legăturii logice, de tip cauza-efect, intre secvențele unui text citit
- folosirea corecta a părții de vorbire corespunzătoare într-un text, pornind de la o alta parte de
vorbire din cadrul aceleiași familii de cuvinte
- oferirea unor informații in scris despre activități proprii și experiențe personale
- identificarea unor anumite detalii intr-un text citit
- identificarea unor greșeli gramaticale intr-un context dat
In urma analizei rezultatelor obținute de elevi la testele predictive s-a observat necesitatea unor masuri
de ameliorare a situației prin:
- alocarea unor ore suplimentare sau a unor opționale de aprofundare a noțiunilor de gramatica
si de vocabular
- o creștere a frecventei exercițiilor de utilizare a funcțiilor de comunicare
- diversificarea exercițiilor si temelor de interes general abordate pe un anume vocabular
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-

-

redactarea in timpul orelor de curs sau prin studiul individual a unor enunțuri, scrisori si
compuneri in limba engleza care sa necesite utilizarea unei game cat mai largi de noțiuni de
gramatica si vocabular studiate in anii anteriori
antrenarea elevilor in proiecte de grup sau individuale care sa conducă la folosirea limbii
engleze si in afara orelor de curs.
Conceperea subiectelor pentru lucrările scrise semestriale şi respectarea termenelor de
susţinere a acestora la clase;
Folosirea documentelor autentice şi a mijloacelor moderne în cadrul activităţilor didactice de
predare / învăţare / evaluare a limbii engleze;
Prelucrarea la elevi a programei şcolare şi a metodologiei de desfăşurare a examenului de
competenţe lingvistice;
S-a stabilit în cadrul ședinței de catedră programul de pregătire suplimentară în vederea
susținerii examenului de bacalaureat precum și pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și
a rezultatelor elevilor slab pregătiți. Programul a fost astfel întocmit încât să beneficieze de
pregătire suplimentară toți elevii și cei din programul de dimineață și cei din programul de
după-amiază.

Activități pentru asigurarea performanței
- Conceperea de subiecte pentru Olimpiada de limba engleză – etapa pe şcoală și etapa
județeană;
- Organizarea de ore gratuite de pregătire suplimentară la limba engleză pentru elevi în vederea
obţinerii certificatului Cambridge sau a participării la olimpiada locală și județeană ;
- Stabilirea şi derularea unui program de pregătire suplimentară la limba engleză cu elevii
claselor a 12-a în vederea susţinerii în bune condiţii a examenului de competenţe lingvistice;
- Rezultate obţinute de elevi la olimpiade si concursurile şcolare
La faza județeană a olimpiadei s-au calificat 15 elevi, care au obținut următoarele rezultate:
- Eleva Țîcșa Ștefania din clasa a IX-a A, pregătită de doamna profesoara Marinuc Ramona a
obținut premiul al III-lea la olimpiada de limba engleză, faza județeană, cel mai bun rezultat
dintre toți elevii participanți din liceul nostru
- Elevul Apetrii Georgel Claudiu din clasa a X-a A, pregătit de doamna profesoara Marinuc
Ramona a obținut mențiune
- Ambii elevi au participat la proba de baraj pentru olimpiada de engleză faza națională
- 5 elevi ai liceului nostru s-au situat în primii zece, rezultate foarte bune având în vedere că
numărul de participanți la olimpiada județeană depășește 40 de elevi pentru fiecare ciclu liceal.
Activități extrașcolare
Cu ocazia anumitor sărbători cu caracter britanic anumite clase au celebrat intr-un stil mai mult sau mai
puțin festiv :
- 26 septembrie – Ziua Europeana a limbilor
- Ziua Recunoștinței – Thanksgiving Day a fost marcata prin organizarea unor activități la clase cu
scopul descoperirii a noi elemente de cultura si civilizație
- S-au marcat momentele importante din cultura britanică şi americană prin activități cu elevii, între
care se numără The Haunted History of Halloween (sfârşitul lunii octombrie), A Christmas Carol
(literatură şi cinematografie) în săptămâna dinaintea vacanţei de Crăciun - activităţi desfăşurate cu
toţi elevii, Valentine’s Day – 14 februarie, Ziua Mondială a Apei - 23 Martie cu clasele a IX-a și a
X-a prin vizionarea unor scurtmetraje în limba engleză despre resursele de apă actuale, consumul de
apă la nivel mondial, importanța conservării mediului natural și a biodiversității și cauzele poluării,
urmată de activități interactive.
- În calitate de profesori diriginți la clasele a IX-a și a XII-a, membrii Catedrei s-au implicat activ în
realizarea activităților desfășurate în săptămâna Școala Altfel.
- Doamna profesoară Marinuc Ramona însoțită de domnul director prof. Paul Bereholschi a realizat
împreună cu elevii clasei a IX-a A și câțiva elevi din clasa a X-a o vizită de studiu cu titlul
”Bucureștiul Cultural” în capitala României în cadrul căreia elevii au vizitat Muzeul Național de
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Istorie, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Antipa, Casa
Poporului, Centrul vechi al Bucureștiului;
- Domnul profesor Cioată Mihai a realizat dezbateri cu elevii la Casa de Cultură Platon Pardău și a
continuat Clubul de Cinema.
Perfecționare
- Participarea la Consfătuirile anuale ale profesorilor de limba engleză organizate de ISJ Suceava;
- Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de Limba engleză –
zona Vatra Dornei;
- Participarea la şedinţele de catedră / comisie metodică;
- Studierea documentelor şcolare (Curriculum-ul Naţional, Planurile Cadru, Programele Şcolare);
- Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în conformitate cu programele şcolare în vigoare;
- Elaborarea de proiecte didactice model;
- Studiu individual
- Diseminări şi discuţii informale cu inspectorul de specialitate
- Prof. Marinuc Ramona, si Cheia Tiberiu au participat în perioada 19 noiembrie 2016 -21 ianuarie 2017 la
programul de formare continuă Comunicare, negociere, mediere, acumulând 22 CPT.
- -D-na prof. Marinuc Ramona a susținut și promovat examenul pentru obținerea gradului didactic II.
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE MATEMATICĂ
2016-2017
1. Componența comisiei
Prof.Rezuș Octavian Mihai- responsbil comisie metodică Matematică
Prof.Acostinesei Virgiliu
Prof.Bădulescu Corina
Prof.Botezat Cristina
2. Analiza SWOT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Toate cadrele didactice au întocmit - Elevi cu motivație scăzută pentru învățare;
planificările semestriale ținând cont de - Slaba implicare a părinților în activitatea de
programa școlară;
educare a copiilor;
- Aplicarea unui sistem de evaluare complex , - Nu se lucrează diferențiat cu elevii, pe cât
prin îmbinarea metodelor tradiționale cu cele ar trebui;
alternative;
- Evaluarea iniţială a elevilor nu este folosită
- Rezultate bune la învățătură;
pentru elaborarea unor strategii educaţionale
- Elevi participanți la olimpiadele
și iar cea curentă nu se finalizează prin planuri
concursurile cu rezultate mulțumitoare și de recuperare sau de redefinire a unor
chiar bune;
atitudini, strategii sau abordări;
- Organizarea concursului interjudețean de - O parte din elevi au acumulat doar minimul
matematică MEMORIAL ȘTEFAN DÂRȚU necesar de cunoștințe
și a Taberei de matematică
- Numărul mare de elevi care au obținut
. - Toate cadrele didactice au participat activ medii mici la examenul de bacalaureat
la activitățile din cadrul comisiei metodice;
- Toate cadrele didactice au participat la
cercurile pedagogice.
-Derularea Concursului Liceelor Partenere în
colaborare cu Universitatea Tehnică Cluj
Napoca
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
- Baza materială, săli de clasă, bibliotecă, -Supraeveluarea copiilor de către părinţi,
ghiduri de pregătire
deschis exprimată faţă de aceştia, produce
-Deschiderea profesorilor pentru activităţile autoaprecierea fals pozitivă a elevilor
ce au în vedere educaţia temeinică, în spiritul -Nivelul din ce în ce mai scăzut al
respectului pentru muncă
acumulărilor cu care vin elevii din gimnaziu
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-Disponibilitatea membrilor catedrei pe tot
parcursul anului şcolar pentru toate tipurile
de pregătiri suplimentare (pentru examene,
pentru concursuri, consultaţii)
- Disciplina matematică este importantă
pentru admiterea la facultati de top
-Participarea la proiecte
3. Activități pentru asigurarea a progresului școlar (evaluare inițială/predictivă, analiza rezultatelor evaluării,
măsuri remediale, fișe de progres, programul orelor de pregătire remedială/pentru bacalaureat, oferta
CDȘ, etc.)
Evaluarea iniţială a fost organizată şi desfaşurată conform sugestiilor metodologice ale MECTS.
Matricele de specificatie, testele şi baremele de verificare şi notare au fost concepute de toţi membrii
catedrei, pe ani de studiu, cu o structurǎ unitarǎ, pe baza modelelor elaborate de CNEE şi adaptate
condiţiilor specifice unitǎţii noastre de învǎţǎmânt. Dupǎ ce au fost validate la nivelul catedrei, testele au
fost aplicate elevilor. Rezultatele au fost centralizate şi analizate în şedinţele de catedra apoi s-a întocmit
un Plan de mǎsuri necesare asigurǎrii progresului şi performanţelor şcolare. Pe baza problemelor
identificate şi a modalitǎţilor de abordare a acestora, fiecare profesor şi-a adaptat planificǎrile
calendaristice.
CONCLUZII
- Lacune în cunoștințele testate.
- Neatenție la efectuarea calculelor-ceea ce a dus la scăderea punctajului-chiar dacă modul de rezolvare a
fost bine gândită (metodă bună-calcul greșit).
- Elevii nu exersează individual-acasă ceea ce face să fie derutați atunci când trebuie să rezolve singuri o
problemă.
- Lipsa efortului personal de învățare a făcut ca multe noțiuni să fie uitate-iar timpul alocat pentru
recapitulare a fost prea scurt(din motive obiective) pentru a cuprinde toate noțiunile și metodele de
rezolvare.
- Lipsa motivației
 notele nu se trec în catalog.
MĂSURI REMEDIALE
a. Parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen.
b. Analiza rezultatelor pe clasă, pe disciplină si pe fiecare cadru didactic.
c. Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri
d. Stabilirea orarului pentru orele de pregătire suplimentară
e. Desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită.
f. Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire
suplimentară.
OFERTA CDȘ MATEMATICĂ AN ȘCOLAR 2016-2017
TITLUL OPȚIONALULUI
CLASA
POLINOAME
XI A, XI B,XI C,XI D

PROFESOR
REZUS OCTAVIAN MIHAI
ACOSTINESEI VIRGILIU
BĂDULESCU CORINA
ITINERARII MATEMATICE
XII A,XII B,XII C
BĂDULESCU CORINA
BOTEZAT CRISTINA
REZUȘ OCTAVIAN MIHAI
4. Activități pentru sprijinirea elevilor capabili de performanță (programul pregătirii, participări la olimpiade
și concursuri pe discipline-extracurriculare, rezultate etc.)
NR.CRT DENUMIREA CONCURSULUI
PROFESORI
ELEVI
COORDONATORI
PARTICIPANȚI/
REZULTATE
1.
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN REZUS OCTAVIAN MIHAI
ONU
–BOZGAN
,,MATEMATICĂ DE DRAG ” ,
BOTEZAT CRISTINA
ANCA MIRUNA-IX
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A
COSTEA ADRIANIX A
IANOVICI
BIANCA-X A
IACOB
ALEXANDRU-XI A

2.

CONCURS
ȘTEFAN DÂRȚU

3.

TABĂRA
REGIONALĂ
MATEMATICĂ

4.

FAZA LOCALĂ A OLIMPIADEI MEMBRII CATEDREI
DE
MATEMATICĂ
ȘI
A
CONCURSULUI
ADOLF
HAIMOVICIU

5.

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN REZUS OCTAVIAN MIHAI
DE
MATEMATICĂ
,,SPIRU
HARET”,FĂLTICENI

PREMII
OBȚINUTE D E
ELEVI NOȘTRI:
-SUSCIUC
ANASTASIA-IXA
,MENȚIUNE
-IANOVICI
BIANCA,X
A,PREMIUL II
-DRANCA
VALENTIN,X
A,
MENȚIUNE
GĂLĂȚAN
TUDOR,XI
A,
MENȚIUNE
REZULTATE
OBȚINUTE
LA
CONCURSUL
TABEREI:
-IANOVICI
BIANCA,X
A.
PREMIUL II
-GĂLĂȚAN
TUDOR,XI
A
,PTREMIUL III
CALIFICAȚI
LA
FZA JUDEȚEANĂ
A OLIMPIADEI:
SUSCIUC
ANASTASIA-IX A
COSTEA ADRIANIX A
IANOVICI
BIANCA-X A
HENȚ RĂZVAN,X
A
GĂLĂȚAN
TUDOR,XI A
NIMIGEAN
IULIAN-IX C
PINTESCU IULIAIX C
PINTESCU IULIAIX C

MEMORIAL MEMBRII CATEDREI

DE REZUS OCTAVIAN MIHAI
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5. Activități de perfecționare/formare continuă
NR.CRT DENUMIREA ACTIVITĂȚII
PARTICIPANȚI
1.
SIMPOZIONUL
NAȚIONAL -REZUȘ OCTAVIAN MIHAI
,,DAN
BRÂNZEI”
POIANA ACOSTINESEI VIRGILIU
NEGRII
2.

3.

PARTICIARE LA CURSUL DE
FORMARE
COMUNICARE,NEGOCIERE,ME
DIERE
PARTICIPARE
LA
CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE
MATEMATICĂ
,,
OCTAV
ONICESCU-125 DE ANI DELA
NAȘTERE
ORGANIZATĂ
DE
SSMR
BOTOȘANI

REZUS OCTAVIAN MIHAI
ACOSTINESEI VIRGILIU
BOTEZAT CRISTINA
BĂDULESCU C.
REZUȘ OCTAVIAN MIHAI

OBSERVAȚII
ACTIVITATE
AFLATĂ
ÎN
CALENDARUL
SSMR
CURS DERULAT
PRIN
CCD
SUCEAVA
PARTICPARE CU
LUCRAREA
,,APLICAȚII ALE
MATEMATICII ÎN
ECONOMIE

6. Concluzii (se va menționa obligatoriu dacă s-au respectat și parcurs programele școlare în vigoare și au
fost îndeplinite obiectivele propuse în planul managerial)
Punand in balanta atat aspectele pozitive cat si cele negative ,ca o concluzie a intregii activitati a
comisiei metodice pe parcursul anului scolar 2016-2017,aceasta s a desfasurat in bune conditii,membri
comisiei preocupandu- se permanent de cresterea calitatii si eficientei procesului de invatamant la
disciplina matematica.
Au fost îndeplinite obiectivele din planul managerial, și anume:
a. Cresterea pregatirii elevilor pentru concursuri și examenul de bacalaureat
b. Cresterea calitatii evaluarii
c. Continua perfectionare a profesorilor
d. Încurajarea şi susţinerea performanţelor elevilor prin organizarea olimpiadelor, concursurilor şi
valorificarea rezultatelor
La nivelul catedrei de matematică au fost parcurse integral programele școlare în vigoare.
Comisia Metodică – ŞTIINŢE: Fizică, Chimie, Biologie
RAPORT DE ACTIVITATE
Anul şcolar 2016 - 2017
În anul şcolar 2016-2017, activitatea profesorilor de fizică, chimie şi biologie s-a proiectat şi
desfăşurat pe următoarele coordonate:
I). Activități complexe cu valoare instructiv educativă.
II). Performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială.
III).Activități extracurriculare și implicarea în proiecte.
IV).Contribuția la dezvoltarea instituțională.
I). Activitățile complexe cu valoare instructiv educativă au urmărit următoarele obiective:
a). Rezultate deosebite în pregătirea elevilor, în obținerea obiectivelor materializate în progresul acestora
la clasă:
- la toate cele trei discipline s-a lucrat centrat pe elev, profesorii au ținut cont de faptul că programa
școlară poate fi parcursă în 75% din orele disponibile restul orelor fiind la dispoziția profesorului, timp
folosit pentru pregătiri remediale, pregătiri ale examenului de bacalaureat, pregătiri pentru olimpiade și
concursuri.
- la toate cele trei discipline s-au organizat pregătiri suplimentare, acestea desfășurându-se după orar
convenit în ședințe de catedră.
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-acolo unde a fost necesar au fost elaborate planuri individuale/de performanță sau remediere de învățare
pentru progres școlar.
-au fost obținute rezultate deosebite în pregătirea elevilor la bacalaureat (la disciplina-fizică notele au fost
peste 8.50, elevii fiind pregătiți de d-na prof. Șaramet Mioara).
b). Activitățile didactice s-au desfășurat după criterii moderne folosindu-se platforme educaționale
specifice disciplinelor. Platforma Ael a fost instalată în unitatea de învățământ, în laboratorul de fizică
fiind la îndemâna d-nelor profesoare pentru utilizare (Aflorei Liliana, Șaramet Mioara, Barcău Mirela,
Romilă Mariana, Ungureanu Dorina, Caciur Adina, Lungoci Loredana).
c). În cadrul orelor de fizică s-au aplicat metode, procedee și tehnici de predare inovatoare în urma
unor cursuri de formare care au plăcut elevilor : descoperirea lecției de către elevi în urma investigațiilor
făcute de către aceștia.
d). În perioada analizată, 2016 -2017, elevii au obținut rezultate remarcabile la Olimpiadele Școlare
Județene, trei dintre ei participând la fazele Naționale ale acestora. ANEXA 1.
Deasemenea elevii au obținut rezultate foarte bune la Concursurile Regionale și Naționale de
specialitate. ANEXA 2.
e). Olimpiadele locale au fost organizate de către profesorii din școală, aceștia fiind propunători de
subiecte, supraveghetori și evaluatori. La obiectele fizică și chimie copiii ce participă la etapa județeană
sunt selectați în urma unui concurs în școală în timp ce biologia are etapă locală, d-ra Caciur fiind
președinte prin decizie de la ISJ Suceava în anul școlar 2016 -2017.
Deasemenea, profesorii din Catedra de Științe au participat ca și profesori evaluatori la Olimpiadele
Județene de specialitate, precum și la Concursurile Naționale de specialitate.
f). S-au obținut rezultate foarte bune în pregătirea elevilor proveniți din medii dezavantajate (medii
sărace, familii dezorganizate, minorități). ANEXELE 1,2,3,4.
g). Profesorii din Catedra de Științe au sprijinit proiecte didactice pentru progres de învățare a
fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu CES prin participarea
împreună cu clasele la dezbaterile din cadrul Casei de Cultură ”Platon Pardău”, activități susținute de dnul prof. Cioată Mihai împreună cu diferiți colaboratori. De asemenea au fost organizate diferite activitîți
extrașcolare avănd ca scop o educație profund sănătoasă, în interesul tinerilor.
h). Comunicarea elev-profesor s-a practicat de tip partenerial, o comunicare complexă şi multivalentă,
centrată pe achiziţii, pe optimizarea nivelului de cunoştinţe al elevilor.
i). Pentru formarea deprinderilor de lucru intelectual şi aptitudinal la elevi s-a pus accent deosebit pe
latura practică, aplicativă, specifică ştiinţelor astfel încât elevii să dobândească deprinderi practice utile
în demersul didactic, în cadrul competiţiilor şi în viaţă.
Activitatea curriculară a urmărit câteva obiective:
 Testarea inițială.
-Proiectarea unui plan de recapitulare a materiei studiate de elevi în anii precedenţi - toate clasele, toţi
profesorii de fizică, chimie, biologie.
-Elaborarea şi aplicarea testelor inițiale pentru elevii claselor IX-XII; realizarea matricelor de specificație,
septembrie/octombrie 2014, la toate disciplinele: fizică, chimie, biologie, profesorii: Aflorei Liliana,
Barcău Mirela, Şaramet Mioara, Romila Maria, Ungureanu Dorina, Caciur Adina, Lungoci Loredana.
- Analiza rezultatelor obținute de elevi la testările inițiale în cadrul ședințelor de catedră, 15 octombrie
2016 şi întocmirea planurilor de recuperare, acolo unde a fost cazul.
- Elaborarea și aplicarea testelor pentru elevii claselor a XII-a care susțin examenul de bacalaureat la
fizică, chimie şi biologie, septembrie/decembrie 2016.
 Proiectarea didactică
- introducerea în planificări a cerinţelor în legătură cu testarea iniţială şi adaptarea la specificul
colectivului de elevi.
- asigurarea cu material didactic funcţional şi de calitate .
II). Performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială
a). D-nele profesoare din Catedra de Științe au propus programe școlare pentru discipline opționale noi
sau vizând curricumulum pentru opțional integrat. Acestea au fost vizate de către ISJ Suceava. Vezi
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ANEXA 7.
Deasemenea au participat la elaborarea de regulamente și proceduri la nivelul instituției. ANEXA 7.
b). D-nele profesoare din Catedra de Științe au publicat lucrări științifice în domeniul didacticii,
specialității și managementului educațional, inregistrate cu ISBN/ISSN. ANEXA 8.
c). Au fost realizate softuri educaționale și descărcate pe platformele agreate de Ministerul Educației
Naționale. ANEXA 8.
d). D-nele profesoare din Catedra de Științe sunt membre ale asociațiilor profesionaleale cadrelor
didactice și au participat cu comunicări la diferite Simpozioane, obținând premii. ANEXA 9.
e). D-nele profesoare din Catedra de Științe au desfășurat activități în cadrul unor comisii tehnice, la
nivelul instituției de învățământ.
f). Au participat la programe de pregătire a elevilor talentați și capabili de performanță. ANEXA 10.
III). Activități extracurriculare și implicarea în proiecte.
a). D-nele profesoare s-au implicat în organizarea și sprijinirea unor activități extracurriculare și în
diferite proiecte cum ar fi: organizarea de concursuri cultural-artistice sau de specialitate, au îndrumat
elevi să participe la activități din CAEN și CAEJ (unde s-au obținut premii). ANEXA 4.
b). Au fost îndrumați elevi pentru redactarea de articolelor publicate fie în revista școlii, fie în alte lucrări.
În cadrul Catedrei de Fizică funcționează un cerc de astronomie, la Biologie este pregătit un echipaj
pentru ”Sanitarii pricepuți” și deasemenea se susțin desfășurarea diferitelor activități de voluntariat.
c). Conform ANEXA 5, profesorii din catedra de științe au urmat cursuri de perfecționare și de învățare
pe tot parcursul vieții.
IV).Contribuția la dezvoltarea instituțională
a). Au fost atrase fonduri de finanțare extrabugetară pentru unitatea de învățământ și au fost finanțate
proiecte extracuriculare având ca efect creșterea calității activității instituționale și a procesului de
predare- învățare-evaluare, conform ANEXA 13.
b). Există progres în privința dotării spațiilor școlare și a achiziționării de mijloace de învătământ și de
auxiliare curriculare. S-au realizat parteneriate instituționale cu unități în concordanță cu nevoile
educaționale ale elevilor, deasemenea s-a promovat o educație de calitate.
Analiza SWOT
a) Puncte tari
-

-

-

-

Catedra de fizică-chimie-biologie cuprinde 10 profesori, din care 8 cu gradul didactic I şi 2 cu gradul
didactic II- înscriși pentru susținerea lucrării de grad I, implicaţi în pregătirea elevilor;
În sedințele de catedră s-au dezbatut programele școlare, precum și dotarea cabinetelor de specialitate
și s-au stabilit măsurile necesare menite să îmbunătățească activitatea și să ducă la un plus de
performanță;
În urma redactării unui proiect de către profesorii catedrei de fizică, în parteneriat cu Universitatea
”Ștefan Cel Mare”, Suceava, cu sprijinul Fundației E.G.E.R. cabinetul de fizică a fost dotat cu
aparatură în valoare de 5000 Euro.
Cu sprijinul conducerii școlii, spațiul destinat laboratorului a fost amenajat fiind schimbat parchetul și
mobilierul, construindu-se rețea de curent electric 200 V c.a. și rețea de calculatoare conectate la
semnal de nett, dotarea acestei săli cu calculatoare utilizabile pe care s-au instalat programul național
Ael.
Elevii claselor a XI a și a XII a au beneficiat de manuale gratuite.
Nivelul de dotare al laboratoarelor de chimie, biologie şi fizică permite, (cu indulgență), astfel
realizarea experimentelor obligatorii programei şcolare şi a experimentelor din programele CDS-uri.
Au existat permanent preocupări pentru perfecţionarea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice;
Planificările calendaristice s-au realizat în conformitate cu cerinţele Planurilor Cadru;
Pregătirea elevilor pentru performanţă s-a făcut în cadrul orelor de pregătire suplimentară (opţional);
În cadrul Comisiei Metodice de Științe a fost atmosferă propice de colaborare, intra şi
interdisciplinară;
Pregatirea practică de laborator a fost ăn acord cu realizarea temelor din programa şcolară;
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Toţi membrii catedrei au studiat modalităţile cele mai bune de întocmire a proiectării activităţii în
scopul realizării competenţelor impuse de programa școlară;
- A existat o bună circulaţie a informaţiei la nivelul catedrei;
- Un număr de mare de elevi au parparticipat la olimpiadele locale și concursuri regionale și naționale
cu finanțare și fără finanțare M.E.N. căt și la alte activități din CAEN și CAEJ obținînd rezultate bune
și foarte bune.
-

b). Puncte slabe
1. Numărul insuficient de ore de biologie, fizică şi chimie prevăzut în planul de învăţământ;
2. Numărul de elevi cu interes şi pasiune pentru studiul chimiei şi fizicii a crescut, dar considerăm că
este încă suficient de mic (atăt timp cît gradul de dificultate al subiectelor de bacalaureat nu devine
același pentru toate obiectele).
3. Neutilizarea tablei interactive de la fizică datorită lipsei claselor pentru desfășurarea orelor, in
perioada 2016 – 2017 in spațiul laboratorului si-au desfăsurat activitatea permanent doua clase de
elevi, în două schimburi.
4. Volumul mare de muncă al laborantei ( una singură pentru toate specialităţile);
5. Încă există necorelarea cunoştinţelor de chimie şi fizică cu cele de matematică;
6. Există unele deficienţe ale manualelor de fizică şi chimie.
c). Oportunităţi
7. Buna pregatire de specialitate a tututror profesorilor din comisia metodică și interesul continuu a
acestora pentru perfecționarea metodico-științifică;
8. Disponibilitatea profesorilor de a oferi pregătiri suplimentare pentru performanţă elevilor.
9. Condiţia materială şi socială bună a majorităţii elevilor;
10. Existența unor parteneriate şi colaborări constructive cu şcoli şi instituţii, inclusiv cu primăria
municipiului Vatra Dornei;
11. Facilităţile oferite de laboratoare în predarea lecțiilor, posibilitatea de a efectua experimente
prevăzute de programa şcolară, virtuale și reale
d). Ameninţări
12. Lipsa unui spațiu suficient, două dintre cele trei laboratoare fiind săli de clasă permanente;
13. Subfinanţarea sistemului de învăţământ. Cabinetele de specialitate sunt aproximativ dotate, dar
laboratoarele insuficient de puțin. Acest lucru face ca elevul să aibă foarte puține șanse să-și dezvolte
abilități de lucru individual în laboratorul real.
14. Rămân modeste veniturile cadrelor didactice, de unde lipsa de atractivitate pentru învăţământ;
15. Modificările permanente ale metodologiilor de examen de bacalaureat crează o stare de nesiguranță și
disconfort și pentru elevi și pentru părinți și pentru cadrele didactice.

CATEDRA ISTORIE-GEOGRAFIE RAPORT 2016-2017
7. Componența comisiei: Acatrinei Irinel, Carp Liviu, Cernușcă Cezar, Cernușcă Loredana,
Vrînceanu Ciprian
8. Analiza SWOT
Puncte tari: gradul înalt de pregătire metodico-științifică a profesorilor; interesul pentru buna
pregătire a elevilor; disponibilitate pentru activități extrașcolare; baza materială mulțumitoare.
Puncte slabe: lipsa interesului elevilor pentru formarea unei culturi generale; superficialitate și
automulțumire în construirea unui viitor; lipsa unui spațiu exclusiv dedicat celor două obiecte.
Oportunități: realizarea unui progres general între momentul de intrare și cel de ieșire din liceu;
orientare absolvenților spre facultăți de profil sau măcar cu admitere din cele două obiecte;
participarea la concursuri și olimpiade.
Amenințări: scăderea numărului de clase cu profil uman; programul în două schimburi; numărul
mare de elevi navetiști
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9. Activități pentru asigurarea a progresului școlar
S-au aplicat teste inițiale la toate clasele a 9-a la ambele discipline, puțin concludente în opinia
noastră având în vedere programele de liceu și cele de gimnaziu. Evident au fost propuse măsuri
de remediere cu bătaie lungă având drept țintă examenul de BAC. S-au realizat ore de pregătire
suplimentară pentru BAC, puțin frecventate (am în vedere în special programul dintre cele două
sesiuni).
Acatrinei Irinel Opţionalul cu titlul ,,Geografia în imagini”- la clasa a XI-a F.
10. Activități pentru sprijinirea elevilor capabili de performanta
Vrînceanu Ciprian participare la olimpiada de istorie etapa judeţeană Muscă Cristina din clasa a
XII-a E și Gheorghică Andreea IX E. S-a obținut locul V la etapa județeană la clasa a XII-a cu
eleva Muscă Cristina, ceea ce i-a adus o mențiune .
Promovarea examenului de bacalaureat procentul de promovare pe liceu la disciplina istorie fiind
de 96 % (patru dintre ei au obținut nota maximă, ceea ce plasează liceul nostru pe locul V în
ierarhia județeană la disciplina istorie), iar la geografie 88% (un elev a reușit nota maximă).
11. Activități extrașcolare Irinel Acatrinei proiecte educaţionale:
 Proiect educaţional ,,Împreună facem veveriţele fericite. Donează o nucă pentru veveriţele
dornene!”;
 Documentaţia Programului Mondial Eco-Şcoala pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca”;
 Proiectul educaţional ,,Săptămâna Educaţiei Globale 2017” cu activităţile: Copacul Păcii,
Declaraţie pentru pace, Globalitate şi diversitate;
 Proiectul educaţional ,,Educaţia- hrană pentru minte, trup şi suflet” –Ziua Educaţiei 05.10.2016Şcoala Gimnazială Nr. 4 şi Liceul Teoretic ,,Ion Luca”. Parteneriate Liceu, Școala Gimnazială 4,
Primărie, Administrația parcului Călimani, Facultatea de Silvicultură.
Ciprian Vrînceanu a iniţiat mai multe acţiuni cu caracter comemorativ şi aniversativ, a iniţiat şi
coordonat un concurs pe tema România şi Uniunea Europeană.
Carp Liviu lansarea proiectului Pe unde aurii impreună cu școlile gimnaziale 4 Vatra Dornei,
Ciocănești și Cârlibaba
12. Activități de perfecționare/formare continuă. Participarea la Programele de formare
continuă:
,,Comunicare. Negociere. Mediere.” Dec. 2016-ian. 2017, formator C.C.D. Suceava Acatrinei
Irinel și Carp Liviu
Acatrinei Irinel,,Elemente de astronomie şi astrofizică”-seria I, grupa 4, aprilie iunie 2017; Curs
SCIM- aprilie-iunie 2017, formator C.C.D.Suceava;
Participare la Simpozionul Internaţional ,,România- între Occident şi Orient”- Fălticeni08.04.2017- Acatrinei Irinel prezentarea activităţilor de bune practici ,,Geografia- aplicată altfel”,
Carp Liviu și Cezar Cernușcă articole în cadrul aceleași manifestări și revista Orizonturi
sucevene
Concluzii S-au respectat cu strictețe programele școlare și pe cât posibil s-a asigurat și parcurgerea lor, cu
mari eforturi în special pentru clasele a XII-a în condițiile numeroaselor intervale libere de pe final de an.
Cât privește îndeplinirea obiectivelor din planul managerial la obiectul istorie nu pot fi găsite neîmpliniri.
Alta este situația la geografie unde nu s-a reușit promovarea la faza județeană a Olimpiadei (o
superficialitate a participanților), iar promovabilitatea la BAC este în scădere față de anul anterior
(dezinteresul celor de la Științe sociale în special).
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Raportul de activitate al Catedrei de Științe Socio-Umane și Religie
pentru anul şcolar 2016-2017









Componenţa catedrei
 Prof. grad didactic I – Rotărescu Constantin
 Prof. grad didactic I – Rezuș Viorica
 Prof. grad didactic II – Marinuc Marius
 Prof. grad didactic I – Cheșa Elena
 Prof. grad didactic I – Albotă Geta
Analiza SWOT
Puncte tari
 cadre didactice calificate
 interesul cadrelor didactice pentru autoperfecționare prin grade didactice, diverse cursuri de
formare;
 rezultatele bune obținute la olimpiadele școlare;
 participarea la concursuri școlare;
 realizarea riguroasă a orelor de pregătire suplimentară pentru bacalaureat;
 organizarea în condiții foarte bună a olimpiadelor de socio-umane – faza pe școală și faza
locală;
 implicarea profesorilor în redactarea de propuneri de subiecte pentru olimpiadă, care se
regăsesc ca subiecte date la faza locala și județeană;
 realizarea unui număr mare de activități didactice moderne prin utilizare de mijloace didactice
moderne și a resurselor AEL
 rezultatele bune obținute la examenul de bacalaureat;
 opţionale alese de elevi.
Puncte slabe
 lipsa unui spațiu adecvat pentru desfășurarea orelor suplimentare de pregătire;
 motivarea insuficientă a elevilor pentru studiu individual și aprofundat;
 numărul mic de elevi participanți la olimpiada de socio-umane îndeosebi la filosofie și
sociologie
Oportunități
 stabilitatea curriculară;
 asigurarea catedrelor profesorilor titulari;
 posibilitatea de a amenaja un cabinet de socio-umane;
 creșterea numărului de elevi care optează pentru susținerea examenului de bacalaureat la
disciplinele socio-umane (14 elevi)
Amenințări
 programul încărcat al elevilor ;
 aceiași elevi sunt solicitați în prea multe activități școlare și extrașcolare ;
 învățământ în două schimburi, cu program de la 14 la 20, ceea ce îi determină pe mulți
absolvenți de școală generală să aleagă alte licee din județ unde orele de curs se desfășoară
doar în intervalul orar 8-14;
Activități pentru asigurarea progresului școlar
 Evaluarea formativă ritmică;
 Conceperea de teste sumative;
 Conceperea de teste inițiale şi aplicarea acestora la clase;
 Analiza testelor inițiale prin întocmire de rapoarte și planuri de măsuri ce se impun;
 Testele au fost astfel concepute încât să evalueze cunoștințele cu adevărat generale din
domeniile respective. Obiectivele acestor teste au fost următoarele: identificarea și folosirea
corectă a unor termeni specifici disciplinelor socio-umane studiate în anii anteriori;
dezvoltarea gândirii critice; exprimarea argumentată a opiniilor personale.
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În urma analizei rezultatelor obținute de elevi la testele predictive s-a observat necesitatea unor masuri
de ameliorare a situației prin:
 alocarea unor ore suplimentare sau a unor opționale de aprofundare
 creștere a frecvenței exercițiilor axate pe comunicarea interactivă, inclusiv elev-elev
 diversificarea exercițiilor și temelor de interes general
 antrenarea elevilor în proiecte de grup sau individuale
 conceperea subiectelor pentru lucrările scrise semestriale şi respectarea termenelor de
susţinere a acestora la clase
 folosirea documentelor autentice şi a mijloacelor moderne în cadrul activităţilor didactice
de predare / învăţare;
 prelucrarea programei şcolare în cadrul lecțiilor introductive
S-a stabilit în cadrul ședinței de catedră programul de pregătire suplimentară în vederea susținerii
examenului de bacalaureat precum și pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și a rezultatelor
elevilor slab pregătiți. Programul a fost astfel întocmit încât să beneficieze de pregătire
suplimentară toți elevii și cei din programul de dimineață și cei din programul de după-amiază.
Activități pentru asigurarea performanței
 Conceperea de subiecte pentru Olimpiada de socio-umane – etapa pe şcoală și etapa
județeană;
 Organizarea de pregătire suplimentară la disciplinile socio-umane pentru elevi în vederea
participării la olimpiada locală și județeană ;
 Stabilirea şi derularea unui program de pregătire suplimentară cu elevii care intenționează
să susțină examenul de bacalaureat la disciplinele socio-umane;
La faza județeană a olimpiadelor de spcio-umane s-au calificat 7 elevi, care au obținut următoarele
rezultate:
Numele elevului

Clasa

Moișan Andreea

a XII-a E

Morari Andreea

a X-a A

Muscă Cristina

a XII-a E

Nimigean Iulian

a IX-a C

Țurcanu Eliza
Andreea
Țarcă Mădălina

a X-a A

Bordei Dana
Mariana

a XII-a

a X-a E

Profesor

Media

Locul

Disciplina

Premiul

Rezuș Viorica

8.05

9

Filosofie

Marinuc
Marius
Marinuc
Marius
Rotărescu
Constantin
Rotărescu
Constantin
Rotărescu
Constantin
Rezuș Viorica

8.10

15

Psihologie

9.20

2

Sociologie

II

9.40

2

II

9.00

9

8.50

12

8.60

5

Logică și
argumentare
Logică și
argumentare
Logică și
argumentare
Economie

Mențiune

Mențiune

Activități extrașcolare
 Prof. Cheșa Elena a inițiat activități de voluntariat intitulate Dăruind vei dobândi care au
implicat ajutorarea bătrânilor de la Căminul de bătrâni Roșu și “Casa Vladimir” și a
participat la Simpozionul internațional de literatură și religie ”Freastră către stele” unde
Pilug Andreea și Sava Petronela Iulia au obținut premiul III.
 Prof. Rezuș Viorica a participat la Concursurile: Oeconomicus Napocensis unde eleva
Bordei Dana Mihaela a obținut premiul III; ”Europa de mâine” faza județeană unde echipa
clasei a IX-a D a obținut premiul III; ”Lucian Blaga – spirit european” organizat de liceul
Lucian Blaga Sibiu unde eleva Moișan Andreea a obținut premiul II.
Perfecționare
 Participarea la Consfătuirile anuale ale profesorilor de științe socio-umane organizate de
ISJ Suceava
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Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de
științe socio-umane – zona Vatra Dornei-Câmpulung-Moldovenesc
Participarea la şedinţele de catedră / comisie metodică
Studierea documentelor şcolare (Curriculum-ul Naţional, Planurile Cadru, Programele
Şcolare)
Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în conformitate cu programele şcolare în
vigoare
Elaborarea de proiecte didactice model
Studiu individual
Diseminări şi discuţii informale cu inspectorul de specialitate
Prof. Marinuc Marius a depus lucrarea de disertație pentru obținerea gradului didactic I
Prof. Rezuș Viorica a participat la cursul de Comunicare, negociere, mediere și la
Conferința Națională organizată de SSMR Botoșani cu lucrarea ”Aplicații ale matematicii
în Economie”
Prof. Marinuc Marius și prof. Rezuș Viorica au participat la Conferința finală a Proiectului
”Democrația suntem noi, implică-te și tu!” care a avut loc la Gura Humorului.

Concluzii
În anul școlar 2016-2017 au fost îndeplinite obiectivele prevăzute în planul managerial în ceea ce
privește parcurgerea integrală a programei, aplicarea strategiilor de ameliorare a procesului de
predare-învățare, utilizarea metodelor de evaluare adecvate și participarea la activități de
perfecționare.

Catedra de informatică
Componența comisiei
Prof. Bereholschi Paul
Prof. Sestac Suzana
Prof. Gîm Lavinia
Prof. Todașcă Adriana
Analiza SWOT
 Activitatea de predare- invăţare interactivă centrată pe elev.
 Strategiile didactice folosite în cadrul orelor de informatica şi TIC sunt: expunerea,
problematizarea,învăţarea prin descoperire.
 Evaluarea formativă, concept operant în teoria şi practica evaluării reprezintă:
 a. nucleul priorităţilor în deciziile privind combinatorică între procesele de învăţare şi
 competenţele văzute ca rezultat al învăţării;
 b. co-responsabilizarea celui care învaţă, prin dezvoltarea capacităţii de auto-reflecţie asupra
 propriei învăţări, şi funcţionalitatea mecanismelor metacognitive/cunoaştere despre
autocunoaştere.
Activități pentru asigurarea a progresului școlar (evaluare inițială/predictivă, analiza rezultatelor
evaluării, măsuri remediale, fișe de progres, programul orelor de pregătire remedială/pentru
bacalaureat, oferta CDȘ, etc.)
La nivelul catedrei se desfășoara ore de pregătire pentru susținerea examenului de bacalaureat
astfel:
Marti 17-19 clasele XII A si B
Activități pentru sprijinirea elevilor capabili de performanță (programul pregătirii, participări la
olimpiade și concursuri pe discipline-extracurriculare, rezultate etc.)
Olimpiada de informatică si TIC (locală şi judeţeană) s-a desfăşurat respectând metodologia şi programa
şcolară. Nivel ridicat al subiectelor la faza locală la clasele IX-X si gimnaziu.
30

A. Statistica rezultatelor pentru concursurile finalizate
Număr premii
Disciplina/
Număr de
Premiul Premiul Premiul Menţiu
concursul participanţi
I
II
III
ni
Memorialul
Ştefan
10
0
1
0
5
Dărţu
Olimpiada
4
0
1
1
1
Juteţeană
OTI
4
0
0
1
1
ONI
1
0
0
0
0

PS

Total
premii

6
3
2
0

B. Nominalizarea elevilor cu rezultate deosebite
HAJA FLORIN clasa XI-a PREMIUL II OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE INFORMATICĂ
Premiul I Concursul interjudetean Mate-info –Suceava C.N “Stefan
cel Mare” Suceava
Premiul II Concursul Centrelor de Excelenta Suceava
BEJENARIU IONUŢ clasa a XII-a PREMIUL III OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE
INFORMATICĂ
SUSCIUC ANASTASIA clasa a IX-a A Mentiune Olimpiada Judeteana de informatica
GĂLĂŢAN TUDOR clasa a XI-a PREMIUL II OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE TIC
AELENEI PAUL clasa a XI-a Mentiune OTI
IVAN COSMINA clasa a IX-a A Mentiune OTI
COSTEA ADRIAN clasa a IX-a Mentiune OTI
GALATAN TUDOR , ANDREI ALEXANDRA –CALIFICATI BARAJ MICROSOFT OFFICE
SPECIALIST – PARTICIPARE FAZA INTERNATIONALA
82 eleivi au sustinut si promovat Examenul ECDL
Nr crt

Nume si prenume

Clasa

Premiul obtinut

Profesor indrumător

1

APETRII CLAUDIU

XA

PREMIUL II

TODAȘCĂ ADRIANA

2

ȘUTEA PAUL

XI C

MENȚIUNE

TODAȘCĂ ADRIANA

Activități extrașcolare
Excursia de studiu la Iasi si Suceava
Activități de perfecționare/formare continuă
Gim Lavinia- Cursul de formare COMUNICARE, NEGOCIERE, MEDIERE
Cursuri Intuitext , cursuri on-line organizate de Microsoft pentru profesori
Prof. Todașcă Adriana
1. Curs Elemente de astronomie și astrofizică
2. Curs SCIM
S-a parcurs integral materia la fiecare clasa respectand programa școlară
Caterda de informatică de la Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei desfăşoară o activitate bună
fiind preocupată de pregătorea elevilor pentru examenul de Atestat si bacalaureat alături de pregătirea
permanentă pentru olimpiadele şcolare.
Puncte tari : implicarea elevilor în diferite concursuri, participarea lor cu rezultate la olimpiade si
concursuri , cercul de informatica din scoala, orele de pregătire suplimentara.
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Puncte slabe: program şcolar în două schimburi, scăderea populaţiei şcolare si a interesului pentru
şcoală, motivaţia invăţării.
Oportunităţi-singurul liceu teoretic din oraş şi zonă.
Ameninţări –scădera populaţiei şcolare şi a numărului de elevi cu opţiuni pentru liceu.
Raportul activității desfășurate la Catedra ”educație fizică și arte”
an școlar 2016-2017

Activitățile desfășurate in anul școlar 2016-2017 au urmărit realizarea urmatoarelor obiective:






pregătirea elevilor conform cu standardele de performanță;
elaborarea măsurilor de remediere și tratare diferențiată pentru elevii cu efort minim sau mediu,
dar și pentru elevii cu motricitate scăzută și cei supraponderali;
creșterea atractivității orelor și eficientizarea demersurilor pedagogice în vederea creșterii
motivației și performanțelor elevilor;
pregătirea şi participarea elevilor la olimpiade, concursuri școlare și activități extrașcolare
(discutarea rezultatelor obţinute);
participarea la activitățile lunare din cadrul comisiei metodice și la cercurile metodice pe
discipline.
1. Componenţa Catedrei








Prof. gr.I VASILUȚ-MÎRTEA CRISTIAN (responsabil comisie metodică);
Prof. gr.I PINTILII MIRCEA-CRISTIAN (secretarul Catedrei de educație fizică și arte);
Prof. gr.I NECHITA CONSTANTIN (responsabil activități extrașcolare);
Prof. gr.I TALANCĂ ALINA (membru );
Prof. gr.I MOROȘAN VASILE (membru);
Prof. gr. II NEDELEA LARISA (membru).
2. Analiza S.W.O.T.
 PUNCTE TARI

-cadre didactice calificate;
-interesul cadrelor didactice pentru autoperfecționare prin grade didactice, diverse cursuri de
formare;
-rezultatele bune obținute în anii anteriori la olimpiadele și concursurile școlare;
-realizarea riguroasa a orelor de pregatire suplimentara cu echipele reprezentative ale școlii și
elevii cu aptitudini, în vederea participării la O.N.S.Ș.;
-implicarea cadrelor didactice în diverse proiecte ca se desfășoară în școală sau în afara ei;
-dotarea cu materiale didactice corespunzătoare desfășurării activității sportive;
-existența unui teren de sport, a sălii de gimnastică și accesul la sala de sport municipală.
 PUNCTE SLABE
-distanța la care este situată sala de sport municipală și lipsa încalzirii pe timp de iarnă;
-există încă situații numeroase în care evaluarea și notarea se realizează neținându-se cont de
tratarea diferențiată a elevilor, ignorându-se principiile evaluarii pozitive;
- lipsa unei săli de sport polivalentă, necesara pentru desfasurarea orelor de curs si pregatirea
echipelor reprezentative pe timp de iarna ;
- numarul scazut de ore necesare asimilarii deprinderilor si priceperilor motrice in cadrul orei de
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educatie fizica si sport;
-datorită faptului că se învață în două schimburi nu se poate lucra cu toți elevii în vederea formării
echipelor reprezentative;
-lipsa unui teren de sport de dimensiuni regulamentare, a unei tribune amenajată corespunzător și
a unui gard de împrejmuire a acestora;
-numărul mare de elevi scutiți medical la orele de educație fizică și sport care se datorează în mare
parte condițiilor în care se desfășoară activitatea, în special pe timp de iarnă;
-lipsa recompensarii elevilor ce obțin performanțeS si a profesorilor lor indrumatori.
 OPORTUNITĂȚI
-există elevi talentați, capabili de performanță, ce trebuie sprijiniți, îndrumați și încurajați în
vederea practicării sportului de performanță;
-achizitionarea de materiale sportive în vederea creșterii calității procesului de predare-învățare în
școală;
-realizarea unor parteneriate și cu alte instituții decat cele existente.
 AMENINTARI
-programul încărcat al elevilor;
-aceiași elevi sunt solicitați în prea multe activități școlare și extrașcolare;
-frecvența deficitară la orele de la început sau final de program ( 8– 9 , 19 – 20 );
-numărul mic de opțiuni ale elevilor cu aptitudini ce doresc practicarea unui sport/ramuri sportive
de performanță.
3. Forme şi acţiuni concrete de favorizare a reuşitei şcolare și asigurarea progresului
 Participarea la Consfătuirile anuale ale profesorilor, organizate de ISJ Suceava;
 Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de educație fizică și
sport, educație muzicală și educație vizuală – zona Vatra Dornei-Câmpulung Moldovenesc;
 Participarea la şedinţele de catedră / comisie metodică;
 Studierea documentelor şcolare (Curriculum-ul Naţional, Planurile Cadru, Programele Şcolare);
 Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în conformitate cu programele şcolare în vigoare;
 Elaborarea de proiecte didactice model;
 Conceperea de teste/testări predictive şi aplicarea acestora la clase;
 Analiza testelor/testărilor predictive prin întocmire de rapoarte si planuri de măsuri ce se impun;
 Conceperea și corectarea baremelor de notare pentru susținerea de către elevi a probelor de control;
 Folosirea bazei materiale şi a mijloacelor moderne în cadrul activităţilor didactice de predare /
învăţare / evaluare;
 Prelucrarea la elevi a programei şcolare şi a metodologiei de desfăşurare a examenelor de admitere în
ciclul superior;
 Organizarea de ore gratuite de pregătire suplimentară pentru elevi în vederea participării la olimpiada
locală, județeană și națională (Vasiluț Cristian, Pintilii Cristian);
 Îndrumarea și pregătirea elevilor pentru organizarea serbării școlare, dar și a altor momente culturalartistice (Talancă Alina, Moroșan Vasile) ;
 Contribuţia la actualizarea site-ului liceului;
4. Activități pentru asigurarea performanței
 Organizarea de ore de pregătire (ansamblu sportiv) cu elevii cu aptitudini, în vederea
alcătuirii echipelor reprezentative în vederea participării la Olimpiada Națională a
Sportului Școlar (fotbal băieți, tenis de masă, șah, cross);
 Organizarea etapelor pe școală și pe localitate a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la
următoarele discipline: fotbal băieți, tenis de masă, șah;
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 Participarea cu echipele reprezentative ale liceului la O.N.S.Ș.
 Pregătirea elevilor ce vor susține probele sportive eliminatorii în vederea admiterii în
ciclul superior de învățământ.
Rezultate obţinute de elevi la olimpiade si concursurile şcolare
Nr.
Rezultate obținute
crt.
1. - Locul I - ONSȘ cross, etapa națională - elevul Rusu Andrei
(clasa a XI-a F);
- Locul al II-lea - ONSȘ cross, etapa județeană – elevul
Mihăescu Bogdan (clasa a X-a E);
- Mențiune – ONSȘ cross, etapa județeană – eleva Vântu Paula
Alina (clasa a X-a F).
2. - Locul I – ONSȘ tenis de masă, etapa județeană – eleva Butnaru
Mădălina (clasa a IX-a A);
- Locul al II-lea – ONSȘ tenis de masă, etapa județeană – eleva
Apălămăriței Mara (clasa a IX-a A);
- Mențiune – ONSȘ tenis de masă, etapa județeană – eleva
Huțanu Tamara-Elena (clasa a IX-a B);
3. -Locul II la O.N.S.Ș.fotbal băieți, etapa pe cerc pedagogic

Profesor
coordonator
Vasiluț Cristian
Pintilii Cristian

Vasiluț Cristian
Pintilii Cristian

Vasiluț Cristian
Pintilii Cristian

5. Activităţi extraşcolare, proiecte şi parteneriate organizate sau în care au fost implicaţi
membrii catedrei
 Prof. Vasiluț Cristian și Pintilii Cristian au organizat campionatul de fotbal la clasele a
XII-a ;
 Prof. Vasiluț Cristian a organizat tradiționalul meci de fotbal dintre elevi și profesori;
 Clasa a X-a C, coordontă de prof. Talancă Alina și Atofanei Corina, a organizat serbarea
școlară din luna mai.
 Prof. Vasiluț Cristian a inițiat o activitate de voluntariat în luna mai 2016, Dăruind vei
dobândi. (clasa a X a F- donaţii pentru bătrânii Centrul social de zi Sf. Dimitrie)
 In calitate de dirigințe la clasa a X-a F, prof. Vasiluț Cristian s-a implicat împreună cu
elevii în proiectul ”Shoe Box” și dezbaterile organizate la Casa de Cultură de către prof.
Cioată Mihai.
6. Perfecționarea cadrelor didactice
 Perfecţionarea metodico-ştiinţifică s-a realizat de către toţi membrii catedrei prin participarea la
activităţile specifice comisiei metodice, consfătuirilor, cercului pedagogic, studiu individual,
diseminări şi discuţii informale cu inspectorul de specialitate;
 Prof. Pintilii Cristian și Vasiluț Cristian au urmat cursul de formare, ”Comunicare, negociere,
mediere”, organizat de către C.C.D. Suceava.
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RAPORT PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII EDUCATIVE
Raport privind desfăşurarea activităţii educative
în anul şcolar 2016-2017
1. Activitatea educativă:
 Actualizarea datelor de contact ale coordonatorului de proiecte şi programe educative, în
documentul google docs:
https://docs.google.com/document/d/11KeBGzU28w-SPZR3btzsmO3_e1wIVvAVJXYwhe79v4/edit
-realizat
 Activitatea desfăşurată în cadrul comisiei metodice a diriginţilor (obiective, exemple de
activități, dezbateri, lecții deschise, workshop-uri etc.)
COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul
managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite
ulterior, dar și prin respectarea viziunii și a misiunii formulate în PDI.
VIZIUNEA
„Considera elevul o faclie pe care sa o aprinzi astfel incat mai tarziu sa lumineze cu lumina
proprie” Plutarh
Scoala - furnizoare de educatie de buna calitate, care permite elevului sa-si dezvolte potentialul
la nivel maxim;
Educaţia de bună calitate este acel tip de educaţie în care se iniţiază proiecte cu implicarea, în
primul rând, a elevilor, a cadrelor didactice, indiferent de specializarea lor, a altor parteneri educaţionali,
avându-se ca deziderat identificarea şi împlinirea nevoilor educaţionale ale comunităţii; educaţia de
calitate presupune, în acelaşi timp, aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, elevul
devenind resursă, producător, lider de opinie.
Educatia de buna calitate pregateste adolescentul de azi pentru viitorul cetateanului proactiv de
maine, la standarde europene.
MISIUNEA
„Nu invatam pentru scoala, ci pentru viata”
Cresterea calitatii educatiei formale si non-formale pentru optimizarea dezvoltarii personale a
tinerilor in vederea integrarii afective si socio-profesionale a adolescentilor de azi, viitori cetateni activi
europeni, deplin constienti de propria valoare, implicati in viata comunitatii si competitivi pe piata muncii
sau pe traseul educational post-liceal.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Un număr foarte mare de activități extrașcolare
și pentru timpul liber;
 Rata abandonului şcolar este 0;
 Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale
elevilor,
 Existenţa personalului didactic calificat în
majoritate cu gradul didactic I, permite
realizarea unui învăţământ de calitate;
 Relaţiile
interpersonale
(diriginţi-elevi,
profesori-elevi, director-profesori, profesoripărinţi, profesori-profesori) favorizează un
climat deschis şi stimulativ;
 Toți diriginţii au participat la cursurile de
formare continuă “Consiliere şi orientare “
(excepţie profesorii-diriginţi din primul an de
activitate);

 Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor
cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea
unor activităţi extraşcolare;
 Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor
este destul de mare;
 Introducerea orelor de Consiliere şi orientare
la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă
puţine
alternative
diriginţilor
pentru
îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi
specificul claselor, pentru alegerea unor teme
dorite de elevi spre dezbatere;
 Nu toate cadrele didactice sunt implicate în
viaţa clasei în afara orelor predate la
disciplina respectivă;
 Puţini diriginţi sunt implicaţi efectiv în viaţa
comunităţii locale;
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 Buna colaborare cu Instituţii din oraș;

 Familia nu este implicată suficient în
activitatea de educare a copiilor;
 Starea materială precară a unor familii.

OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor  Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei
instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii
economice, conduce la o slabă supraveghere
(Primăria, Biserica, Poliţia, Jandarmeria, Casa
a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa
de cultura, etc.);
şcolii;
 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de  Lipsa de interes a reprezentanţilor unor
experienţă şi pentru acţiuni organizate în
instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a
parteneriat, în interes reciproc;
unor relaţii de cooperare.
 Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai
multor teme privind consilierea şi orientarea
elevilor care pot veni în sprijinul tututror
diriginţilor;

Principalele activităţi derulate:
Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare conform programelor în vigoare;
Elaborarea planificărilor orelor de Consiliere a părinților;
Elaborarea planificării activităților extrașcolare pe clase;
Distribuirea, completarea şi semnarea acordului-cadru de parteneriat pentru educaţie între şcoală, elev
şi părinte;
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele verbale ale
şedinţelor şi propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe;
 Organizarea de şedinţe metodice pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui,
completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte;
 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 si extraşcolare de
socializare, interrelaţionare, culturalizare.
O activitate importantă la început de semestru a fost o dezbatere în comisia diriginților cu tema
Noul statut al elevilor în care s-a urmărit:
 Identificarea responsabilităților dirigintelui conform noului ROFUIP.
 Dezbatere Noul statut al elevilor.
Activitatea de consiliere şi orientare şcolară a elevilor a stat la baza proiectării şi realizării
activităţilor educative pentru elevii tuturor claselor. Comisia diriginţilor şi consilierul educativ au urmărit
aplicarea programei de Consiliere şi orientare şi au selectat pentru orele de dirigenţie subiecte legate
de reducerea violenţei în şcoli, educarea elevului problemă, combaterea consumului de droguri, tutun şi
alcool în rândul elevilor, respectarea drepturilor omului, traficul de ființe umane, etc.
Toate cadrele didactice s-au preocupat de starea disciplinară a elevilor, existând evidenţe cu
elevii problemă şi urmărindu-se integrarea lor în colective pentru modificarea comportamentului.
De asemenea, s-a actualizat baza de date cu elevi cu părinți plecați în străinătate și tutori legali
ai elevilor.
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Diriginții s-au preocupat de situația elevilor navetiști, susținându-i în relația cu transportatorii în
vederea sincronozării programului elevilor cu cel al curselor cu care fac naveta și de asemenea în
demersurile lunare pentru decontarea navetei.
O mare parte a orelor de consiliere și orientare pe semestrul I al anului şcolar 2016-2017 a fost
reprezentată de abordarea următoarelor teme: drepturile copiilor și minorilor aflaţi în dificultate;
violenţă domestică şi activităţi desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea acesteia; prevenirea
torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante, precum şi măsurile luate în acest sens;
toleranţă şi nediscriminare; egalitate de şanse; sprijinul specific pentru elevii cu părinți plecați la
lucru în străinătate; prevenirea traficului de persoane; adaptarea consilierii în carieră în funcție și
de oferta și potențialul economic al comunității locale.
O atenție deosebită s-a acordat relației părinți – școală. S-au desfășurat activitățile de Consiliere
cu părinții. S-au organizat ședințe cu părinții pe clase, lectoratul cu părinţii pe școală, s-a monitorizat
prezenţa și s-au identificat soluţii pentru menţinerea unei relaţii strânse între şcoală şi părinţi.
La toate clasele s-au desfășurat lunar activități extrașcolare pe diverse teme și domenii. Aproape
toate clasele împreună cu diriginții au participat la proiectul educational Traficul de persoane –
"SCLAVIA MODERNĂ".
În semestrul al II-lea comisia diriginților a desfășurat următoarele activități:
S-a colaborat cu consilierul psihopedagog, prof. Delia Drăgan în realizarea unui studiu pe tema
Educarea elevului problemă (februarie 2017) urmărindu-se:
 Identificarea factorilor care declanşează comportamentul deviant al elevilor;
 Identificarea problemelor cu care se confruntă elevii noştri (elevi cu părinţii plecaţi în străinătate,
elevi cu probleme financiare, elevi cu potenţial agresiv, eleve mamici, etc)
 Identificarea de soluţii pentru sprijinirea elevilor cu probleme.
În cadrul acestui studiu s-a aplicat elevilor un chestionar, urmat de o dezbatere in comisia
diriginților pe baza rezultatelor chestionarului și a situațiilor concrete prezentate de diriginți.
În acest semestru în Comisia diriginților am abordat problematica prevenirii/diminuării
violenţei şi asigurarea securităţii elevilor.
 Identificarea caracteristicilor relatiilor sociale, din perspectiva calitatii acestora
 Identificarea factorilor care deterioreaza calitatea relatiilor sociale
 Identificarea factorilor care amelioreaza calitatea relatiilor sociale
Activitatea a fost coordonată de prof. Vrînceanu Ciprian și prof. Todașcă Adriana și a constat
 Vizionare filme educative
 Dezbatere
Lecţie demonstrativă:
„Cariera- planul meu de viață” – Prof . Adriana Todaşcă, Clasa a XII-a A, în cadrul modulului tematic
“Planificarea carierei”.
In contextul promovării elevilor talentați și a facilitării comunicării elev-elev, munca în grup
restrâns și de asemenea în colective eterogene a dat rezultate deosebite , elevii dovedind că știu să
respecte regulile grupului.
Astfel s-au realizat actiuni cu caracter cultural-artistic la nivelul scolii cu diverse ocazii:
Serbare școlară de final de an școlar: Tema:_Hollywood
Organizată de clasa a X-a C sub coordonarea prof. diriginte Bădulescu Corina, prof. Atofanei
Corina și prof. Păștinaru Andreia.
2. Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor – acțiuni, evenimente, proiecte desfășurate,
rezultate.
 11/10/2016: Alegerea preşedintelui CŞE
 11/11/2016: Prima şedinţă şi alegerea vicepreşedintelui, secretarului şi a directorilor de
departamente
 15/11/2016: A doua şedinţă CŞE “Ion Luca”
 între 16/11/2016 – 6/12/2016 s-a desfăşurat proiectul “Moş Nicolae pentru Vitalie”
(strângerea de fonduri pentru elevul Lungu Vitalie calificat la etapa internaţională a
olimpiadei de astrofizică din India)
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1/12/2016: participare la proiectul judeţean “Zambeşte Româneşte”
23/01/2017: training cu şefii de clase cu tema “Leader versus Şef” organizat de dna
Director Adjunct Corina-Cristina Atofanei şi consilierul educativ Prof. Otilia-Brînduşa
Straton
 31/01/2017: activitatea “Elevul – profesorul ideal” – schimb de roluri în procesul educativ
 21-24/02/2017 activitatea ”Iubește românește”-Cu ocazia traditiei romanesti de Dragobete
pentru a destined atmosfera și a împărtăși iubire colegilor s-au scris bilete și scrisori cu
ganduri bune, anonime.
 7/03/2017: Realizarea panoului ”Avocatul elevului”
 2-4/06/2017: activitatea ”Atelierele cunoașterii” accentul căzând pe managementul
proiectelor.
 31/08/2017/2/09/2017 participarea în tabara cu tematica ”Avocatul elevului” la Băişoara
3. Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia părinţilor - proiecte
desfăşurate, rezultate obţinute (exemple de activități suport pentru părinți, tematici ale
întâlnirilor cu părinții, proiecte pentru educația părinților, proiecte având ca tematică migrația
părinților la muncă în străinătate etc.).
sprijinirea şi organizarea serbării de Crăciun cu suma de 1000 lei şi alţi 1000 de lei pentru cazurile
sociale
sprijinirea copiilor performeri alături de un ONG local
sprijinirea excursei elevilor olimpici
sprijinirea serbării școlare

4. Rezultate obtinute la concursurile din CAEN- etapa naţională
Nr.
Denumirea
Premii obţinute
crt. concursului/festivalulul și I
II
III
M
poziția
(Conform CAEN /2017)
Concursul
național de Reviste titlul de 1.
școlare și jurnalistică- Revista laureat
”Altfel”
Concurs
național
”Stele 1
2.
științei” domeniul A11poziția
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PS
-

 Concursul internaţional ”Tineri în pădurile Europei” poz.A/35: Locul I, Locul II la faya judeţeană
 Concursul național, etapa județeană ”Tinere condeie” : 2 premii II
5. Rezultate obținute la concursurile din CAEJ, CAERI
 Sesiunea de comunicări pentru elevi ”Alege sănătatea” : 1 Premiul I, 1 Mențiune
 ”Pământ, suflet și culoare” C.A.E.R.i, secțiunea mediu, nr.1131. 1 Premiul II și o mențiune
Alte concursuri
 Simpozionul Internațional ” Fereastra către stele”: 1 Premiul și Trofeul de Excelență, 3 premii I, 7
premii II
6. Proiecte şi programe desfăşurate în parteneriat:

Titlul

a. Educație rutieră – exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente
organizate/desfășurate, patrule de educație rutieră, cercuri, acțiuni în parteneriat cu
Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean al Jandarmeriei.
Scurtă descriere
Organizator
Perioada de
Nr. de
Parteneri
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programului/
proiectului
Fii informat!

Dezbatere
”Conducerea
preventivă”

Prezentare de către agentul
de poliţie a prevederilor
Noului Cod Rutier şi a
riscurilor pentru noii
posesori de premise auto
Pilotul Bogdan Marișca lea vorbit elevilor despre
conducerea preventivă și
cum acest comportament
poate reduce numărul de
accidente.

implementare

beneficiari

Liceul
Teoretic “Ion
Luca” Vatra
Dornei

Noiembriedecembrie
2016

120

Liceul
Teoretic “Ion
Luca” Vatra
Dornei

21 februarie
2017

400 de
elevi

Poliţia
Vatra
Dornei

b. Prevenirea traficului de persoane - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte,
evenimente organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea
diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu Agenţia Naţională de Luptă Împotriva
Traficului de Persoane.
Titlul
Scurtă
Organizator Perioada de
Nr. de
Parteneri
programului/ descriere
implementare beneficiari
proiectului
Dezbatere
Dezbatere cu Liceul
18 octombrie 350 elevi
inspector de specialitate
„Victima
elevii
Teoretic
2016
ai liceului Laura Stadler din cadrul
traficului de
claselor a 9-a „Ion Luca”,
Agenției Naționale
persoane poţi şi a 10-a
moderator
Împotriva Traficului de
fi chiar tu!”
moderată de Prof. Mihai
Persoane – Centrul regional
dl prof.
Cioată
Suceava, prof. M.CIOATĂ,
Mihai Cioată
P.BEREHOLSCHI,
cu prezentare
G.HEIDEL, J.ROMANICĂ,
de materiale
O.STRATON,
video şi
A.M.APETRII,
tipărite
M.ŞARAMET, A.CACIUR,
V.ACOSTINESEI,
C.ROTĂRESCU,
C.VASILUȚ,
V.CODOREAN
P.ARICIUC, C.CÎRCU şi
L.TIMIS
6 iunie 2017 300 de
Dezbatere
Liceul
elevi ai
”Sindromul Dezbatere cu Teoretic
liceului
Facebook”
elevii
„Ion Luca”,
liceului
moderator
moderată de Prof. Mihai
prof. Cioata
Cioată
Mihai

Titlul

c. Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice - exemple
concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate pentru
prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu
Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Suceava.
Scurtă descriere Organizator
Perioada de
Nr. de beneficiari
Parteneri
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programului/
proiectului
O țară
independentă:
Salvând
copiii, veţi
salva o
naţiune

implementare
Proiect
internaţional
inițiat de
psihologi de la
Universitatea
din Chișinău, în
parteneriat cu
Centrul de
Prevenire şi
Informare în
Domeniul
Adicţiilor
(CIPIDA)
Ucraina și
România cu
scopul
prevenirii
dependențelor
de droguri și
jocuri pe
calculator în
rândul copiilor,
prin metoda
basmelor
terapeutice.
Lansarea
proiectului a
avut loc la
Vatra Dornei,
în noiembrie
2016 în
prezența
reprezentanților
din cele 3 țări
partenere.
În etapa
următoare a
proiectului, în
decembrie
2016, 80 de
elevi din liceul
nostru au
distribuit către
700 de
preșcolari/elevi
din clasele
primare de la
școlile
gimnaziale din
oraș 2100 de
cărți –suport
terapeutic,

Liceul
1 oct. 2016Teoretic “Ion 31 mai 2017
Luca” prin
Prof.
moderator
Cioată Mihai
(participant în
septembrie la
un stagiu de
formare
specific în
Ucraina, la
Lvov, la
recomandarea
Agenției
Antidrog
București)
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700 copii din ciclul
primar,
80 elevi de liceu
care au împărţit
cele 2100 de cărţi
(basmele
terapeutice În
căutarea fericirii
pierdute, Ghetuţă
şi papucel şi
Ursuleţul Marmi)
30
profesori/institutori
părinți

Alianţa
Internaţională
Antidrog
(AIA), Fundaţia
„Path of love”
Ucraina,
Organizaţia
„Principle of
Consciousness”
Ucraina,
Deputat
Vladimir
Odnostalco
Republica
Moldova,
Dispensarul
Republican de
Narcologie,
Prof. Mihai
Cioată-partener
Vatra Dornei,
Ţara Dornelor,
Suceava
(liceeni,
educatori,
OrionMedia)
„Carpathian
Springs”sponsor

achiziționate cu
ajutorul
financiar al
unui sponsor
local.
În continuare,
tot elevii
liceului vor
monitoriza
desfășurarea
activităților
specific
proiectului în
școlile
gimnaziale.
d. Apărare și protecție civilă - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente
organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri
țintă, acțiuni în parteneriat (exemplu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina”
Suceava).
Titlul
Scurtă descriere
Organizator
Perioada de
Nr. de
Parteneri
programului/
implementare beneficiari
proiectului
Prevenire
Executarea exerciţiilor de ISGU şi
Noiembrie
400 de
Inspectoratul
situaţii de
alarmare în baza planului Liceul
2016
elevi ai
General pentru
urgenţă
de alarmare şi evacuare,
Teoretic “Ion
liceului
Situaţii de
educaţia elevilor cu
Luca”
Urgenţă
privire la pregătirea
preventivă în domeniul
apărării împotriva
incendiilor care se face
organizat în şcoli
conform unei programe
de învăţământ.
e. Respectarea drepturilor copilului - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente
organizate/desfășurate pentru respectarea și promovarea drepturilor și responsabilităților
copiilor/tinerilor, prevenirea exploatării copiilor prin muncă şi exploatare sexuală, acțiuni
în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Suceava, ong-uri
etc..
Titlul
Scurtă
Organizator Perioada de
Nr. de
Parteneri
programului/ descriere
implementare
beneficiari
proiectului
Avocatul
La propunerea Liceul
IanuarieToţi elevii Consilierul
elevului
CŞE, am iniţiat Teoretic
februarie
şcolarizaţi educativ
construirea
„Ion Luca”
unui panou al
Vatra Dornei
Avocatului
şi CŞE
elevului şi
achiziţionarea
unei cutii
poştale în
interiorul
liceului în care
să primim
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sesizări,
dorinţe,
plângeri
f. Protecția consumatorului - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente
organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu Oficiul pentru Protecţia Consumatorului
etc..
g. Voluntariat, sănătate și igienă - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente
organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie, Direcţia pentru
Sănătate Publică etc..
 În data de 5 octombrie 2016 s-a desfășurat Proiectul ,,Educaţia –hrană vie pentru minte, trup şi
suflet”. a X a F ( 22 de elevi). Parteneri: Medic nutriționist Brînzei Larisa ș medic pediatru
Lecaţas Adina. Coord. Prof. Irinel Acatrinei
 Hrană sănătoasă pentru trup” clasa a X-a F-,,Învaţă să-l ajuţi pe cel de lâgă tine- acordarea
primului ajutor” clasele a X-a B, F. ( 43 de elevi). Parteneri: Huţan Cristian- Serviciul Salvamont
V. Dornei. Coord. Prof. Irinel Acatrinei
 Ziua verde a Eco-şcolilor. Plantarea a trei mesteceni în curtea şcolii. 32 de elevi reprezentanți din
fiecare clasa. Coord. Prof. Irinel Acatrinei
 Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii (educaţia pentru mediul înconjurător, educaţia
pentru schimbare şi dezvoltare, educaţia pentru democraţie şi drepturile omului, educaţia pentru
timp liber, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru mass-media, educaţia economică şi
antreprenorială, educație juridică etc.) – exemple, scurtă descriere a impactului/ rezultatelor
obținute.
 Let' s do it, România! – 2016
În data de 24.09.2016 a avut loc cea mai mare activitate de voluntariat din România –
Campania de curăţenie naţională, la care au participat aproximativ 13 elevi, însoţiţi de 6
profesori ai liceului (Vrînceanu Ciprian, Caciur Adina, Heidel Gabriela, Carp Simona,
Carp Liviu), şi peste 60 de liceeni – alături de Vatra Dornei Tineret. După 5 ore de muncă
(9:00-14:00), au fost adunaţi un număr de 381 saci de deşeuri (aprox. 21 mc), din care ¼
deşeuri de plastic (5 mc), fiind realizată astfel colectarea selectivă a deşeurilor
voluminoase, de tip pet.
Coordonator –prof. Acatrinei Irinel Mioara
 Ziua educaţiei - Proiectul ,,HRANĂ SĂNĂTOASĂ PENTRU MINTE ŞI TRUP”
Activitate desfăşurată în data de 05.10.2016, având drept grup ţintă 23 elevi –clasa a IX-a
D, 25 elevi - clasa a X-a B, 26 elevi- clasa a X-a F.
Parteneri : Dorna Medical, V.D.T.
Coordonator –prof. Acatrinei Irinel Mioara
 Liceul Teoretic ,,Ion Luca” Vatra Dornei a marcat ZIUA DE ACŢIUNE a voluntarilor
C.C.D.G. pe data de 28.10.2016, plantând în curtea şcolii doi mesteceni.
Grup ţintă- 15 elevii ai clasei a XI-a D, însoţiţi de profesorul coordonator al Programului
Mondial Eco- Şcoala.
Parteneri: Administraţia Parcului Naţional Călimani.
Coordonator prof. Irinel Mioara Acatrinei
 Săptămâna Educaţiei Globale –Proiectul ,,Împreună creştem pentru pace!”
 Activitatea Copacul păcii--Grup ţintă- 19 elevi- clasa a XI-a D
 Activitatea Declaraţie pentru pace -- Grup ţintă -25 elevi- clasa a XI-a A
 Activitatea Globalitate şi diversitate- Grup ţintă 26 elevi- clasa a X-a B, 25 elevi- clasa a
X-a F
Coordonator al celor 4 activităţi- prof. Acatrinei Irinel Mioara
 PROGRAMUL MONDIAL ECO-ŞCOALA
Coordonatori : prof. Acatrinei Irinel, prof. Lungoci Loredana
Teme anuale: Natura şi Biodiversitatea, Plantări
Activităţi desfăşurate:
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1. ORGANIZAREA COMITETULUI ECO-ŞCOALA. STABILIREA TEMELOR PENTRU ANUL
ŞCOLAR ÎN CURS
 Termen - septembrie 2016
 Responsabili: dir. Bereholschi Paul, dir.adj. Vrînceanu Ciprian, coordonatori proiect- prof.
Acatrinei Irinel Mioara, prof. Lungoci Loredana
2. CURĂŢENIE ÎN TOATĂ ŢARA ÎNTR-O SINGURĂ ZI- IGIENIZAREA DEALULUI RUNC
 Termen- 24 septembrie 2016
 Responsabili: dir.adj. Vrînceanu Ciprian, coordonator local- prof. Acatrinei Irinel Mioara, prof.
Carp Liviu, prof. Heidel Gabriela, prof. Carp Simona, prof. Caciur Adina
3. PROMOVĂM CE AM REALIZAT- realizarea de panouri ce promovează activităţile Eco- Şcoala
 Termen – Săptămâna Şcoala Altfel 17-22 octombrie 2016
 Responsabili: prof. Acatrinei Irinel Mioara, Lungoci Loredana, Paul Bereholschi, admin. Cojoc
Doru
4. ZIUA VERDE A ECO-ŞCOLILOR- Ziua de acţiune a voluntarilor C.C.D.G.-plantarea unui copac în
curtea şcolii
 Termen - 29 octombrie 2016
 Responsabili: Acatrinei Irinel Mioara; administrator- Doru Cojoc
5. ECO- CODUL ŞCOLII NE REPREZINTĂ!
 Termen- 12 noiembrie 2015
 Responsabili: prof. Heidel Gabriela -dezbatere
6. STUDIUL BIODIVERSITĂŢII DIN ACVARIU- LABORATORUL DE BIOLOGIE
 Termen- decembrie 2016
 Coordonatori: prof. Lungoci Loredana, Rezuş Viorica, Rezuş Octav, Şaramet Mioara, Paicu
Angelica
7. ÎMPREUNĂ FACEM VEVERIŢELE FERICITE - DONEAZĂ O NUCĂ PENTRU VEVERIŢELE
DORNENE!
 Termen- octombrie 2016- iunie 2017
 Responsabili: prof. Acatrinei Irinel Mioara


-

-

-

-

Campanii de prevenire şi educaţie adresate elevilor şi părinţilor.
Evenimente din Calendarul activităţilor educative – exemple: Zilele școlii, Ziua Educației, Ziua
Națională a României etc.
Noaptea cercetătorilor – 29 septembrie 2017 la Suceava, 100 de elevi însoţiţi de profesorii de
fizică
Împreună creştem pentru pace! Proiect educativ derulat în Săptămâna Educaţiei Globale 14-18
noiembrie 2016. Peste 120 de elevi s-au implicat în activităţi motivante, menite să dezvolte
atitudinile de toleranţă şi acceptare socială, de empatie faţă de semenii noştri aflaţi în zone de
conflict, precum şi abilităţile de comunicare asertivă, negociere, mediere şi lucru în echipă.
Romanian International University Fair, Iaşi, 4 octombrie 2016, 40 de elevi din clasele a 11-a şi a
12-a însoţiţi de Prof. Suzana Şestac, Otilia Straton, Ramona Marinuc, Mirela Barcău
Ziua Porţilor Deschise la Unitatea Militară 01037, 24 octombrie 2016, vizită de informare cu 48
de elevi însoţiţi de Prof. Ciprian Vrînceanu
TINOVUL MARE- Prezentare rezervație & Ecologizare Dorna Burcut & Film: "Acvila de munte"
(Wild Bucovina), prof. Mihai Cioată, 30 octombrie 2016, partener Ocolul Silvic Dorna
Candrenilor
Poveste de Crăciun, 2 decembrie 2016, prof. coordinator Jenica Romanică, parteneri CDI,
Biblioteca G.T.Kirileanu, Salonul Alb, Orion Media
Lansare de carte Ion Cruceanu “Visătorul de vise frumoase”, 16 ianuarie 2017, prof. coordinatori
Mihai Cioată, Jenica Romanică, parteneri: CDI, Biblioteca G.T.Kirileanu, Salonul Alb, Orion
Media
Unirea Principatelor Române, 25 ianuarie 2017, manifestare la sediul Casei de Cultură “Platon
Pardău”, parteneri: Biblioteca G.T.Kirileanu, Asociaţia Culturală “Pro Basarabia şi Bucovina”
Filiala “Arboroasa” Vatra Dornei, prof. coordinator Jenica Romanică.
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Ziua Internaţională a Non-violenţei în şcoli, 30 ianuarie 2017, prof. coordinator Otilia Straton,
discutarea aspectelor legate de violenţă, vizualizarea materialelor din Campania Romtelecom
“Cuvintele dor, nu-i aşa?” şi a documentarului Bully (2011), întocmirea de afişe
Educatia pentru mediul inconjurator:
o proiect turistic de educatie pentru mediu „Pasi spre inaltimi”, derulat in parteneriat
cu Scoala Gimnaziala nr. 4 si Salvamont Vatra Dornei; 40 de elevi din clasele IXXII participa lunar la activitati de informare-prezentare in CDI si activitati de
documentare si cercetare pe teren (Runc, Rarau, Durau, Ceahlau etc)
o activitati specifice proiectului eco-scoala
- Educatie pentru orientare scolara si profesionala :
o Vizita de documentare cu privire la admiterea in MAN si cariera militara la Unitatea
Militara Rosu; 50 de elevi din clasele a XIa si a XIIa, 2 parinti, 2 profesori
o Intalnire cu voluntarii asociatiei Educativa – prezentarea oportunitatilor de studiu in
strainatate ; 300 de elevi din clasele XI-XII beneficiari; 4 elevi aplicanti in 2016 la
universitati din strainatate, 2 elevi acceptati pana in prezent
- Educatia pentru pastrarea memoriei comunitatii :
o Memorialul Elena Simon (20 elevi participanti in concurs, 1 premiu I, 1 premiu
special acordat de Asociatia scriitorilor dorneni, 5 mentiuni)
o Medalion de scriitor dornean -Cornelia Maria Savu (20 de elevi participanti la
evenimentul organizat in parteneriat cu Biblioteca Municipala, Asociatia„
Arboroasa” si Primaria Vatra Dornei)
- Intâlnirea elevilor Liceului Teoretic Ion Luca cu Tibi Ușeriu - câștigătorul ultramaratonului de
la Polul Nord-300 de elevi participanti; intalnire organizata de prof. Cioata Mihai cu sprijinul
Orion Media, in parteneriat cu Casa de Cultura Platon Pardau (16 iunie 2016)

7. Activităţi pentru timpul liber: exemple de excursii, excursii tematice etc.
Nr. Denumirea activității de Număr de elevi participanți
Număr de cadre didactice
crt. timp liber
(părinți participanți)
1. „Educaţie prin teatru, dans,
10 profesori îndrumători
film şi muzică”
100 elevi
Excursia anuală la ClujNapoca, Noaptea Porţilor
Deschise
la
Teatrul
Naţional
din
Cluj,
Spectacol Kings on Ice,
Depozitul
de
filme,
Vizitarea Salinei Turda
28 elevi
6 profesori îndrumători
2.
Excursia olimpicilor
Oradea -Alba Iulia
3.

„Sunt român, am valori
3 profesori, 1 părinte
naţionale
şi
modele 42 elevi
identitare!”
Excursie tematică : Cetatea
Braşovului, Sfinxul şi
Babele, Sighişoara, Sibiu
Fragment Recenzie spectacol Kings on Ice la Cluj în presă scrisă de dna Prof. Otilia Straton:
"Am trăit într-o seară cât pentru 10 vieți"- asta i-am spus
lui Edvin Marton cât mi-a semnat DVD-ul. Să mă fi
născut si să fi trăit doar o zi, spectacolul acesta era de
ajuns, să fi trăit 100 ani si să cutreier pământul în lung sin lat, sa văd şi să cunosc îndeaproape oameni si locuri,
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spectacolul acesta era chintesența autenticului din lume, a
tot ce e frumos, mirabolant, multicultural. Kings on Iceregi si regine, prințese nu de viță nobilă, ci înnobilate prin
munca titanică pe care o depun zilnic pentru acele câteva
minute sau ore în care stăm lipiți de scaune şi refuzăm să
clipim știind că am putea rata o secunda de magie, vreun
triplu salt sau un back flip care aduce publicul în extaz. Şi
atunci ne aducem aminte de Alice si de întrebarea "How
long is forever?", "Sometimes just a moment." Asa am
simțit tot timpul spectacolului, de parcă până atunci
simțurile mi-au funcționat doar la 15% din capacitate şi în
seara aceea au explodat de emoție şi adrenalină.
Ce e în sunetul muzicii pe care CD-urile nu-l pot
înregistra? Ce trăire supremă ce face sufletul să tremure şi
ochii să plângă se ascunde în spatele notelor, acordurilor,
mânuirii unui arcuş?! A fost cu siguranța şi meritul
vioarei Stradivarius din 1699, dar omul, omul care nu e
doar măsura tuturor lucrurilor, ci duh sfânt şi în cazul lor
talent împletit cu sacrificiu şi dragoste nemărginită,
oamenii aceștia au fost flăcări vii care au sfinţit si au
aprins ringul acela prea mic pentru dăruirea lor şi ne-au
aprins şi pe noi, cei aproape 8000 de spectatori.
"Felicitări, Evgeni Plushenko!" parcă sună oximoronic,
banal, de vreme ce el a fost îngerul blond ce si-a adunat o
ceată de arhangheli, fiecare reprezentant al unei alte
națiuni, strălucind mai tare decat stelele, căci, vorba lui
Eminescu, "eu sunt vie, tu esti mort/ Iar ochiul tău mangheață." Ei sunt vii in fiecare reprezentație şi învie și
fărâma dumnezeiască din noi.
[…]Regretatul meu profesor de muzica din gimnaziu ne
spunea mereu "La fel cum o baie îți spală trupul, rolul
muzicii este de a spăla sufletul." Cred că niciodată nu lam înțeles mai bine decât în decembrie la Cluj. Şi am
înțeles mult mai mult.”


Pagina web în care activitatea educativă este diseminata
http://ionluca.com/
https://www.facebook.com/Liceul-Ion-Luca-Vatra-Dornei-Pagina-Oficiala-161749297316970/?fref=ts
RAPORT PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
COMISIEI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE
ANUL ȘCOLAR 2016-2017
Activitatea educativă desfășurată pe parcursul anului școlar 2016-2017 a vizat respectarea în
continuare a viziunii și a misiunii formulate în PDI:
COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul
managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite
ulterior.



Principalele activităţi derulate:
Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor in vigoare;
Elaborarea planificărilor orelor de Consiliere a părinților;
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Elaborarea planificării activitățților extrașcolare pe clase;
Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre şcoala, elev
si părinte;
Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale
şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe;
Organizarea de şedinţe metodice pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui,
completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte;
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 si extraşcolare de
socializare, interrelaţionare, culturalizare.

O activitate importantă la început de semestru a fost o dezbatere în comisia diriginților cu tema
Noul statut al elevilor în care s-a urmărit:
 Identificarea responsabilităților dirigintelui conform noului ROFUIP.
 Dezbatere Noul statut al elevilor în comosia diriginților.
 Dezbatere cu elevii pe clase a Noului statut al elevului.
Ativitatea de consiliere şi orientare şcolară a elevilor a stat la baza proiectării şi realizării activităţilor
educative pentru elevii tuturor claselor. Comisia diriginţilor şi consilierul educativ au urmărit
aplicarea programei de Consiliere şi orientare şi au selectat pentru orele de dirigenţie subiecte
legate de reducerea violenţei în şcoli, educarea elevului problemă, combaterea consumului de droguri,
tutun şi alcool în rândul elevilor, respectarea drepturilor omului, traficul de ființe umane, etc.
Toate cadrele didactice s-au preocupat de starea disciplinară a elevilor, existând evidenţe cu
elevii problemă şi urmărindu-se integrarea lor în colective pentru modificarea comportamentului.
De asemenea s-a actualizat baza de date cu elevi cu părinți plecați în străinătate și tutori legali
ai elevilor.
Diriginții s-au preocupat de situația elevilor navetiști, susținându-i în relația cu transportatorii în
vederea sincronozării programului elevilor cu cel al curselor cu care fac naveta și de asemenea în
demersurile lunare pentru decontarea navetei.
O mare parte a orelor de consiliere și orientare pe semestrul I al anului şcolar 2016-2017 a fost
reprezentată de abordarea următoarelor teme: drepturilor copiilor și a minorilor aflaţi în dificultate;
violenţă domestică şi activităţi desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea acesteia; prevenirea
torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante, precum şi a măsurilor luate în acest sens;
toleranţă şi nediscriminare; egalitate de şanse; sprijinul specific pentru elevii cu părinți plecați la
lucru în străinătate; prevenirea traficului de persoane; adaptarea consilierii în carieră în funcție și
de oferta și potențialul economic al comunității locale.
O atenție deosebită s-a acordat relației părinți- școală. S-au desfășurat activitățile de Consiliere
cu părinții. S-au organizat ședințe cu părinții pe clase, lectoratul cu părinţii pe școală, s-a monitorizat
prezenţa și s-au identificat soluţii pentru menţinerea unei relaţii strânse între şcoală şi părinţi.
La toate clasele s-au desfășurat lunar activități extrașcolare pe diverse teme și domenii. Aproape
toate clasele împreună cu diriginții au participat la proiectul educational Traficul de persoane"SCLAVIA MODERNĂ"
Prof. Cioată Mihai, Psihopedagog, prof. Delia Drăgan, Diriginți
 Identificarea caracteristicilor relatiilor sociale din perspectiva calitatii acestora
ACTIVITĂTI SEM II- Comisia diriginților
S-a colaborat cu consilierul psihopedagog, prof. Delia Drăgan în realizarea unui studiu pe tema Educarea
elevului problemă (februarie 2017) urmărindu-se:
 Identificarea factorilor care declanşează comportamentul deviant al elevilor;
 Identificarea problemelor cu care se confruntă elevii noştri (elevi cu părinţii plecaţi în străinătate,
elevi cu probleme financiare, elevi cu potenţial agresiv, eleve mamici, etc)
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 Identificarea de soluţii pentru sprijinirea elevilor cu probleme.
În cadrul acestui studiu s-a aplicat elevilor un chestionar, urmat de o dezbatere in comisia
diriginților pe baza rezultatelor chestionarului și a situațiilor concrete prezentate de diriginți.
În acest semestru în Comisia dirigintilor am abordat problematica prevenirii/diminuării
violenţei şi asigurarea securităţii elevilor.
 Identificarea caracteristicilor relatiilor
sociale, din perspectiva calitatii acestora
 Identificarea factorilor care deterioreaza calitatea relatiilor sociale
 Identificarea factorilor care amelioreaza calitatea relatiilor sociale
Activitatea a fost coordonată de prof. Vrînceanu Ciprian și prof. Todașcă Adriana și a constat
 Vizionare filme educative
 Dezbatere
Lecţie demonstrativă:
„Cariera- planul meu de viață” – Prof . Adriana Todaşcă, Clasa a XII-a A, în cadrul modulului tematic
“Planificarea carierei”.
In contextul promovării elevilor talentați și a facilitării comunicării elev-elev, munca în grup
restrâns și de asemenea în colective eterogene a dat rezultate deosebite , elevii dovedind că știu să
respecte regulile grupului.
Astfel s-au realizat actiuni cu caracter cultural-artistic la nivelul scolii cu diverse ocazii:
Serbare școlară de final de an școlar, organizată de clasa aX-a C sub coordonarea prof. diriginte
Bădulescu Corina, prof. Atofanei Corina și prof. Păștinaru Andreea.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Un număr foarte mare de activități extrașcolare
și pentru timpul liber;
 Rata abandonului şcolar este 0;
 Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale
elevilor,
 Existenţa personalului didactic calificat în
majoritate cu gradul didactic I, permite
realizarea unui învăţământ de calitate;
 Relaţiile
interpersonale
(diriginţi-elevi,
profesori-elevi, director-profesori, profesoripărinţi, profesori-profesori) favorizează un
climat deschis şi stimulativ;
 Toți diriginţii au participat la cursurile de
formare continuă “Consiliere şi orientare “
(excepţie profesorii-diriginţi din primul an de
activitate);
 Buna colaborare cu Instituţii din oraș;

 Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor
cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea
unor activităţi extraşcolare;
 Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor
este destul de mare;
 Introducerea orelor de Consiliere şi orientare
la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă
puţine
alternative
diriginţilor
pentru
îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi
specificul claselor, pentru alegerea unor teme
dorite de elevi spre dezbatere;
 Nu toate cadrele didactice sunt implicate în
viaţa clasei în afara orelor predate la
disciplina respectivă;
 Puţini diriginţi sunt implicaţi efectiv în viaţa
comunităţii locale;
 Familia nu este implicată suficient în
activitatea de educare a copiilor;
 Starea materială precară a unor familii.
AMENINŢĂRI
 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei
economice, conduce la o slabă supraveghere
a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa
şcolii;
 Lipsa de interes a reprezentanţilor unor

OPORTUNITĂŢI
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor
instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii
(Primăria, Biserica, Poliţia, Jandarmeria, Casa
de cultura, etc.);
 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de
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experienţă şi pentru acţiuni organizate în
parteneriat, în interes reciproc;
 Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai
multor teme privind consilierea şi orientarea
elevilor care pot veni în sprijinul tututror
diriginţilor;

instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a
unor relaţii de cooperare.

Raport de activitate
al comisiei pentru promovarea imaginii școlii
pentru anul școlar 2016-2017


























Activitatea comisiei pentru promovarea imaginii liceului a avut in vedere obiectivele
propuse in planul managerial al comisiei:
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate.
Înteţinerea şi actualizarea site-ului liceului.
Promovarea proiectelor şi parteneriatelor şcolii.
Menţinerea relaţiilor de colaborare cu mass-media.
Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea
acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional.
Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea absenteismului, violenţei şcolare, susţinerea
elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea elevilor în alte abilităţi.
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice
identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.
Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de
descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei.
Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor
de bună practică în managementul instituţional
Principalele activități derulate în cadrul comisiei în anul școlar 2015-1016:
S-a elaborat oferta educațională pentru anul școlar 2016-2017( director, prof. Bereholschi Paul,
director adjunct, prof. Vrînceanu Ciprian);
Campania de promovare a ofertei educaționale în școlile din Bazinul Dornelor în scopul
atragerii absolvenților de clasa a VIII-a și realizării a 7 clase de elevi (director, prof. Bereholschi
Paul, director adjunct, prof. Vrînceanu Ciprian, prof. Atofanei Corina, prof. Ungureanu Dorina,
prof. Acatrinei Irinel, prof. Marinca Mihaiela, prof. Marinuc Ramona, prof. Șestac Suzana, prof.
Cornețchi Daniela);
Evenimentul “Ziua porților deschise” (director, prof. Bereholschi Paul, director adjunct, prof.
Atofanei Corina, prof. Vrînceanu Ciprian, prof. Todașcă Adriana, prof. Acatrinei Irinel);
Film de prezentare al Liceului Teoretic Ion Luca (director, prof. Bereholschi Paul prof.
Adriana Todașcă, cu participarea profesorilordin liceu si a elevilor);
Pliant de prezentare a ofertei educaționale (director, prof. Bereholschi Paul; prof. Adriana
Todașcă)
Reactualizarea periodică a site-ului liceului (prof. Gîm Lavinia);
Reactualizarea periodică a paginii Facebook oficiale a liceului (director, prof. Bereholschi
Paul, prof. Cioată Mihai, prof. Atofanei Corina, prof. Todașcă Adriana,) ;
Realizarea revistei liceului ALTFEL ( prof. Cornețchi Daniela)
Monitorizarea rezultatelor elevilor la olimpiade și concursuri școlare;
Realizarea unui panou de promovare a rezultatelor deosebite obținute la olimpiade și
concursuri școlare;
Monitorizarea traseului absolvenților;
Realizarea unor proiecte şi parteneriate;
Monitorizarea activităților extrașcolare ce promovează elevi, profesori, imaginea liceului;
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Concursul interjudețean de Matematică și Informatică “Memorial Ștefan Dîrțu” (director,
prof. Bereholschi Paul, prof. Rezuș Octav, prof. Șestac Suzana)
 Promovarea proiectelor, parteneriatelor, activităţilor din şcoală în mass-media (Radio Orion,
Radio Dorna, presa scrisă: Monitorul de Dorna, Monitorul de Suceava, Informația ta de Suceava,
crai Nou, Vatra Dornei live)-prof. Cioată Mihai;
 Activitate educativă extraşcolară cu scopul promovării imaginii liceului și a elevilor talentați din
liceu: serbare școlară de Crăciun, în cadrul proiectului CRISTHMAS IS COMING..., proiect
coordonat de director, prof. Bereholschi Paul, prof. Todașcă Adriana, prof. Talancă Alina;
Activitate educativă extraşcolară cu scopul promovării imaginii liceului și a elevilor talentați din liceu:
serbare școlară de sfârșit de an școlar: proiect coordonat de director, prof. Bereholschi Paul, prof.
Bădulescu Corina, prof. Păștinaru Andreea prof. Talancă Alina;

CABINETUL DE DOCUMENTARE SI INFORMARE
Raport de activitate
an şcolar 2016-2017
CDI Liceului Teoretic ,,Ion Luca”a desfăşurat o bună activitate în colaborare cu profesorii de diferite
specialităţi și cu elevii pe parcursul anului școlar .
Prima activitate a CDI-ului,a fost cea de predare a manualelor școlare, la clasele IX-XII. Alte activitați
ale CDI-ului care s-au derulat în cursul acestui an școlar au fost: gestionarea carții în CDI,întocmirea
documentelor necesare pentru CDI, achiziționarea de carte școlară,prezentarea CDI-ului elevilor de clasa
a IX -a, proiecte educative,,Dreams for life”(Vise pentru viață),,Cartea-un prieten devotat”,protocol de
colaborare cu Şcoala Gimnazială Poiana Stampei, alte activități care s-au desfășurat împreuna cu
biblioteca orășenească,,G.T.Kirileanu”.
S-au desfășurat activități în colaborare cu scriitorii dorneni, Patza Gheorghe,Gheorghe
Vicol,activități derulate la Casa de cultură,,Platon Pardau”, Proiecte educative: ,,Cartea-un prieten
devotat”, ,,Adolescența între tensiuni și mari realizări”,lansări de carte,(a scriitorilor dorneni,a
profesorilor,și a elevilor)lansări care au avut loc în Centrul de Documentare și Informare. Manifestări
literare,precum,,Vasile Voiculescu-Poet religios al literaturii române”, ,,English Club”Pregătire
Cambridge, ,,Cafeneaua literară”, ,,Omul de cultură – Ion Luca”, ,,Latinitate și dacism, colaborarea cu
elevii Cercului de lectură ,,Ex libris”,au completat lista manifestarilor propuse în Planul de activități al
CDI.
Am sprijit elevii claselor a XI-a și a XII -a,în realizarea Studiilor de caz.
Ca documentarist metodist și membru în Consiliul Consultativ al I.S.J.,am participat la acțiuni ale
I.S.J. și CCD,Sesiuni de comunicari,Simpozioane ,Cercuri pedagogice,Cursuri de formare.
Am fost numită prin decizie în două comisii de examinare pentru organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar/prof. documentarist(Colegiul Național,,Dragoș
Vodă”și Școala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei).
Am participat deasemenea cu lucrare la Simpozionul Internațional ,,Demersul didactic între intenție
și utopie”,organizat de Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului,jud.Suceava. Pentru promovarea
imaginii Liceului ,,Ion Luca” am participat la organizarea și buna desfășurare a Simpozionului
Interjudețean ,,Biblioteca între imagine și realitate”,organizat de Casa Corpului Didactic ,,George
Tofan”Suceava și Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava .
În cadrul CDI-ului s-au realizat materiale didactice pentru Limba si Literatura română(planşe cu
tematici diferite),expoziţii de carte şi CD-uri.
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VI. PARTENERIAT EDUCATIONAL
6.1. Colaborarea cu parintii. Implicarea în viața școlii. Modalitați, eficiența
Participarea activa a reprezentanților parintilor în Consiliul de Administrație a dat o noua
dinamica relatiilor dintre scoala si parintii elevilor. La acest lucru a contribuit si actul managerial, care a
insistat mai mult pe mentinerea, pe cât posibil, a unui contact mai strâns si permanent între clasa si
parintii elevilor. Cu toate astea, asa cum se întâmpla – de altfel – de obicei, contactul a lipsit aproape cu
desavârsire tocmai în cazul elevilor cu situatie slaba la învatatura, cu multe absente si carente de
comportament, mai ales dacă acestia provin din alte localitati, din familii dezorganizate, sau care unul sau
ambii parinti plecati la munca în strainatate. Totusi, în acest an scolar s-a înregistrat o implicare mai mare
a unor nuclee de parinti la nivelul fiecarei clase în viata scolii. În plus, Asociația de Parinți a Liceului
s-a implicat foarte bine în organizarea unor activitați extracurriculare și în premierea elevilor cu rezultate
bune din acest an școlar.
6.2.
Colaborarea cu Consiliul Local
Colaborarea cu Primaria si Consiliul Local este buna. Este binevenită activitatea membrilor Consiliului
Local în Consiliul de administrație al unității precum și prezența în cadrul Consiliuli Local a trei profesori
din unitatea noastră. Scoala – cadre didactice si elevi – participa la toate actiunile si manifestarile
comunitatii, si este un partener de baza al conducerii locale în organizarea si esfasurarea actiunilor si
manifestarilor cu caracter stiintific, cultural-artistic, sportiv – sau aniversar. La rândul ei, primaria –
împreuna cu Consiliul Local, ajuta scoala în diverse forme, ori de câte ori este solicitata si are
posibilitatea.
6.3. Colaborarea cu alte institutii de învatamânt, cultura, sport
Exista o foarte buna colaborare cu toate celelalte instituții de învațamânt din Vatra Dornei, Casa de
Cultura “Platon Pardau”. Institutia noastra este singurul liceu teoretic din zona si colaboreaza constant cu
celelalte scoli în efortul comun de a asigura comunitatii servicii educationale de o cât mai buna calitate.
Scolile colaboreaza cu liceul în promovarea ofertei educationale liceale ale acestuia, iar, la rândul lui,
liceul sprijina, ori de câte ori este posibil, organizarea unor actiuni sau activitati la care este solicitat sa
participe si care sunt sub pa tronajul uneia dintre celelalte unitati de învatamânt. Scoala noastra desfasoara
parteneriate cu agenți economici, poliție, jandarmerie și alte instituții interesate.
6.5.

Colaborarea cu sindicatele
În școala noastră funcționează două grupe sindicale, iar colaborarea conducerii cu
liderii sindicali (ca, de altfel, si cu conducerea judeteana) este o colaborare normala, bazata pe obiectivul
comun de a desfasura o activitate profesionala – de ansamblu si la nivel individual – de o cât mai buna
calitate, într-o atmosfera principiala, colegiala, de respect reciproc si organizata în spirit de echipa.

VII.CONCLUZII
Activitatea profesionala a întregului colectiv – si, în principal, a personalului didactic, a
fost, pe ansamblu bună spre foarte bună , mai ales prin prisma activitatilor metodice, de perfectionare si
autoperfectionare. Managementul personal, ca si al întregii echipe, a fost eficient si performant – existând
destule resurse de îmbunatatire a acestuia. Rezultatele elevilor au fost, de asemenea, corespunzătoare – si
aici existând motive certe de estimare a unui progres în 2017-2018.
Aceasta estimare se bazeaza pe mai multe elemente, începând cu valorificarea mai buna – printr-un
management mai performant – a potentialului uman, si continuând cu punerea în practica a proiectelor
aflate în curs de realizare în ce priveste organizarea de ansamblu si pe compartimente a activitatii. Se are,
de asemenea, în vedere, crearea logisticii organizarii unor ore de CDS mai apropiate de nevoile si
interesele unor categorii de elevi. Una peste alta, se poate masura un progres – dar exista posibilitati reale
de obtinere a unor rezultate superioare.
DIRECTOR,
Prof. Bereholschi Paul
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