


 

 

 

 

 

 

ARGUMENT 

 

- ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităților din învățământul preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/31.08.2016, 

modificat prin ordinul nr. 3027/2018 și Ordinulnr. 5447/2020;  

- Programul de Guvernare în vigoare; Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; Strategia de descentralizare, 

aplicată începând cu anul 2005;  

- Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităților publice, cu completările şi modificările ulterioare; O.M.E.N nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție în educație;  

- Ordinul M.E.N. nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție; ordinele M.E.N. care aduc completări 

Legii educaţiei naţionale.  

               În stabilirea direcțiilor de acțiune, echipa de management a pornit de la rezultatele obținute în anul şcolar anterior, aceste rezultate fiind folosite ca 

repere, analizate şi comparate cu performanțele din domeniul învățământului înregistrate la nivelul județului Prahova. În urma acestei analize şi a aprobării 

Planului managerial în Consiliul de Administrație, echipa managerială a Liceului „Sever Bocu” Lipova a acționat permanent, raportându-se întotdeauna la 

noutățile legistive, la standardele naţionale/europene din domeniul educaţiei. 

 Baza materială modernizată an de an a oferit tuturor, cadre didactice sau elevi, condiţii pentru eficientizarea procesului didactic, educaţional. 

 

 

 

Misiunea noastră a tuturor a fost: 

 

1. Să formăm şi să consolidăm deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit elevilor identificarea abilităților de dezvoltare spre un anumit domeniu, precum și 

încadrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii; 

2. Să realizăm activități menite să formeze și să dezvolte abilitățile antreprenoriale la elevi; 

3. Să creăm un cadru în care profesorii să se simtă împliniţi profesional; 



4. Să oferim elevilor posibilitatea de a-şi satisface setea de cunoaştere, de a folosi tehnicile informaţionale, de a dobândi abilităţi de comunicare în limbile 

moderne; 

5. Să asigure elevilor un nivel intelectual moral şi civic universal. 

 

 

  Pentru aceasta au fost stabilite politici, au fost proiectate procese şi au fost elaborate proceduri care urmăresc să asigure o derulare eficientă şi riguroasă a 

întregii activităţi de educaţie şi formare profesională desfăşurată în şcoală şi care, totodată, asigură un management riguros al calităţii acestor activităţi, atât la 

nivelul catedrelor şi comisiilor, cât şi la nivelul şcolii în ansamblul său.  

Prin această abordare, se urmăreşte atât crearea condiţiilor necesare pentru atingerea obiectivului de bază, respectiv excelenţa în rezultatele obţinute de 

elevii şcolii, cât şi implementarea unui management eficient al calităţii la nivelul întregii activităţi a Liceului, imperios necesar pentru împlinirea misiunii.  

 Şcoala îşi propune eficientizarea procesului de învăţământ şi schimbarea opticii în scopul „revoluţionării educaţiei”, întrucât investiţia în capitalul uman, 

investiţia în educaţie sunt cele mai rentabile investiţii, iar eficienţa se realizează în şcoală şi se probează în afara ei.  

„Şcoala viitorului” îşi propune să promoveze calitatea, să compatibilizeze învăţământul românesc cu cel european.  

 Partenerii educaţionali ai liceului: elevi, părinţi, comunitate, instituţii 

publice au beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice, didactic-auxiliar şi administrativ de certitudini: educaţie, decenţă, 

siguranţă, deschidere spre nou. 

 Oferta educaţională atractivă, proiectarea şi planificarea procesului de învăţământ, activităţile şcolare şi extraşcolare, climatul motivaţional, sistemul de 

recompense şi încurajarea respectului de sine, asigurarea securității și siguranței elevilor în școală au asigurat liceului completarea locurilor la clasa a-IX-a liceu și 

clasa a V-a.  

 Aici, elevii şi profesorii îşi găsesc vocaţia şi se pregătesc pentru provocările lumii de mâine. 

 În această etapă rezultatele sunt mărturia succesului sau a insuccesului, analiza activităţii prin evidenţierea performanţelor, dar şi prin recunoaşterea 

punctelor slabe fac posibilă transparenţa actului educaţional şi managerial, dar reprezintă şi un punct de plecare, un reper important pentru activitatea din anul 

şcolar 2022-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    CAPACITATE    INSTITUŢIONALĂ 

 
 

 

 

I. CONSILIUL PROFESORAL 

 

1. Berzovan Felicia Corina -  director–  prof. tehnologii gradul I -  titular 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

2. Miu Ofelia - prof.limba și literatura română - gradul I, titular 

3. Vancu Cristina – prof. prof.limba și literatura română – gradul I, titular 

4. Dincă Eugen – prof. limba engleză gradul I, titular 

5. Tusa Corina – prof. grad II, titular 

6. Ursu Manuela- Maria prof. limba engleză – definitivat, titular 

7. Ostaș Diana – prof. prof.limba și literatura română - suplinitor 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 

8. Lăutaru Gabriel – prof. matematică, gradul I - titular 

9. Jurcă Nelia – prof.  matematică, - suplinitor 

10. Tripon Voica - prof.fizică–– suplinitor calificat 

11. Ardelean Mircea - prof. chimie, def. – suplinitor 

12. Herling Ioan  - prof, matematică gradul I - suplinitor 

 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE 

13. Petracovschi Lavinia  - prof.geografie  gradul I - titular 

14. Mitea Mihai - prof. istorie – suplinitor calificat 

15. Sas Emanuel – prof. religie ortodoxă – debutant – suplinitor calificat 

16. Iliesi Georgeta –prof. religie penticostală – definitivat -titular 

17. Mitea Mihai - prof. Filosofie, logică și argumentare -  debutant 

18. Vârciu Maria Alexandra- prof. educație civică, definitivat – suplinitor calificat 



ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

19. Popa Sergiu Răzvan - prof. educație fizică – definitivat - titular 

20. Anghel Bogdan – prof. educație fizică- – suplinitor calificat 

ARIA CURRICULARĂ ARTE 

21. Iercoșan Marius – prof. educație plastică,  gradul I – titular 

22. Matei Cornelia – prof. muzică, suplinittor 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

23. Ocneriu Georgeta - prof. științe economice, gradul I - titular 

24. Constantinescu Simona – prof. științe economice, gradul I - titular 

25. Angheluş Emanuela –prof. științe economice, gradul I - titular 

26. Berzovan Corina – prof. științe economice, gradul I  - titular 

27. Șimandan Diana – prof. științe economice debutant – suplinitor calificat 

28. Brad Tiberiu  - prof. științe economice debutant prof. suplinitor 

 

 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

 

Grădinița P.P. Lipova 

Adina ZEPA – Profesor pentru învățământul preșcolar, Gradul II– Responsabil de local 

Claudia PAȘCU – Profesor pentru învățământul preșcolar, Gradul II - titular 

Valentina CLEUȚA – Profesor pentru învățământul preșcolar, Gradul I - titular 

Daniela BANCIU – Profesor pentru învățământul preșcolar, Gradul I - titular 

Dorina MICLEA - Profesor pentru învățământul preșcolar, Gradul I - titular 

Francescu Maria – Educatoare, Gradul I - titular 

 

 



Grădinița P.N. 1 

Landiana SUCEAVA – Profesor pentru învățământul preșcolar, Gradul I, titular– Responsabil de local 

Szok    Carla – Profesor pentru învățământul preșcolar, debutant- titular 

Adina SAS– Profesor pentru învățământul preșcolar, Definitivat - titular 

Grădinița P.N. 2 

Viorica ȘOFRON – Profesor pentru învățământul preșcolar, gradul I , titular– Responsabil de local 

Stepan Claudia  – Profesor pentru învățământul preșcolar, Gradul definitivat,  

 

 

Grădinița P.N. 3 

Daniela DATCU – Profesor pentru învățământul preșcolar - titular, Gradul I 

Henț Adriana - Profesor pentru învățământul preșcolar - titular, Gradul II 

 

 

Grădinița P.N. 4 

Budea Daniela – Profesor pentru învățământul preșcolar – suplinitor calificat, Debutant 

 

 

 

 

 



 

Personal nedidactic grădinițe 

Constanța MIHAILOVICI - îngrijitoare 

Rodica GRUICI - îngrijitoare 

Georgiana DAVID - îngrijitoare 

Dehelean Violeta - îngrijitoare 

Bulichi Lenuța - îngrijiroare 

Personal nedidactic liceu 

Păun Ioan – fochist 

Roșu Dorel -portar 

Munteanu Dorin          - portar 

Păun Lidușca – îngrijitoare 

Mecle Ana     - îngrijitoare 

Lulaș Catița   - îngrijitoare 

 

STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI DIDACTIC AUXILIAR 

 

SECRETARIAT: Secretar: Gheorghieș Geta 

                       Informatician: Giurec Flavius 

CONTABILITATE: Administrator financiar- Bar Daniela 

ADMINISTRAŢIE: Administrator financiar patrimoniu- Vuculescu Dănuț,  

                                   Berbecar Angelica 

BIBLIOTECĂ: Ardelean Dan 

 

 



SITUAȚIA  LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI PURTARE 2021-2022 

 

 

SITUATIA  CENTRALIZATĂ A PIERDEILOR  ELEVILOR (exmatriculări, retrageri, etc).2021-2022 sem. I+II 

 

Clasa  Nr. 

elevi 

Promov

ati 

anual 

Situația  

neâncheiată 

REPE- 

TENTI 

RETRASI EXMATRI- 

CULATI 

TRANSFERATI 

PLECATI VENITI 

V A 19 24      5 

   V  B 19 19       

VI A 32 31 1    1  

VII A 30 29       

VII B 27 26  1     

VIII 31 31       

 159 160 1 1   1 5 

IX A 27 25 2      

         

X A 30 30       

X C 25 24 1      

XI A 25 25       

XI p 13 13       

XII A 28 28       

XII B 26 26       

 174 171 3      

AN 

Școlar 

333        

 

 

 

 

 

 



 

SITUATIA  CENTRALIZATĂ A PIERDEILOR  LA PREȘCOLARI 

 

Grădi- 

nița 

Clasa Nr. 

preșcolari 

RETRASI TRANSFERATI             

Situație 

neînche. 

Rămași 

PLECATI VENITI  

PN1 Suceava 

Landiana 

68  3  2 63 

 Szok 

Carla 

 

 Sas Adin  

PN2 Șofron 

Viorica 

42  5  1 37 

 Stepan 

Claudia 

 

PN3 Datcu 

Daniela 

36    

 

 36 

 Henț 

Adriana 

 

PN4 Budea 

Daniela 

19     19 

PP Cleuța 

Valentina 

90  2  2 86 

Banciu 

Daniela 

 

Pașcu 

Claudia/ 

Zepa  

Adina 

      

Jucu 

Maria/ 

 



Miclea 

Dorina 

TOTAL  255 0 10  5 241 

 



 

Clasa a V-a A Clasa a V-a B Clasa a VI-a A Clasa a VII-a A Clasa a VII-a B Clasa a VIII-a A

Media 5 - 6.99 0 0 0 0 1 0

Media 7 - 8.99 6 5 17 14 16 20

Media 9 - 10 14 15 13 13 7 11

Corigenți 3 2

Sit. Neînch. 2 1

0 0 0 0 1 0
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SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ A ELEVILOR DE GIMNAZIU ÎN 
SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2021 -2022

Media 5 - 6.99 Media 7 - 8.99 Media 9 - 10 Corigenți Sit. Neînch.



 
 

 

Clasa a V-a A Clasa a V-a B Clasa a VI-a A Clasa a VII-a A Clasa a VII-a B Clasa a VIII-a A

Media 5 - 6.99 0 0 0 0 1 0

Media 7 - 8.99 13 4 16 15 12 17

Media 9 - 10 10 15 14 13 8 11

Corigenți 1 1 1 6 3

Sit. Neînch. 1

0 0 0 0
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Situația la învățătură a elevilor de gimnaziu în semestrul II an școlar 2021-2022

Media 5 - 6.99

Media 7 - 8.99

Media 9 - 10

Corigenți

Sit. Neînch.



 

Clasa a V-a A Clasa a V-a B Clasa a VI-a A Clasa a VII-a A Clasa a VII-a B Clasa a VIII-a A

Total absențe 305 126 1120 362 644 525

Absențe motivate 305 126 919 362 472 483

Frecvența(%) 98.74 99.19 97.36 95.33
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Situația stării disciplinare a elevilor de gimnaziu în semestrul I an școlar 2021-2022

Total absențe

Absențe motivate

Frecvența(%)



 
 

Clasa a V-a A Clasa a V-a B Clasa a VI-a A Clasa a VII-a A Clasa a VII-a B Clasa a VIII-a A

Total absențe 435 224 1733 894 1538 923

Absențe motivate 435 224 262 867 1269 906

Frecvența(%) 93.96 97.64 92.01 94.68 90.21
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Situația stării disciplinare a elevilor de gimnaziu în semestrul II an școlar 2021-2022

Total absențe

Absențe motivate

Frecvența(%)



 
 

Clasa a IX-a A Clasa a X-a A Clasa a X-a B Clasa a XI-a A Clasa a XII-a A Clasa a XII-a B

Media 5 - 6.99 0 0 2 0 0 1

Media 7 - 8.99 16 15 18 8 16 24

Media 9 - 10 6 14 0 16 9 1

Corigenți 1

Sit. Neînch. 4 1 3 1 3
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Situația la învățătură a elevilor de liceu în semestrul I an școlar 2021-2022

Media 5 - 6.99

Media 7 - 8.99

Media 9 - 10

Corigenți

Sit. Neînch.



 
 

Clasa a IX-a A Clasa a X-a A Clasa a X-a B Clasa a XI-a A Clasa a XII-a A Clasa a XII-a B

Media 5 - 6.99 0 0 2 0 2 2

Media 7 - 8.99 18 17 20 16 15 24

Media 9 - 10 6 12 0 9 9 0

Corigenți 1 1 2 1

Sit. Neînch. 2 1 1

0 0
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Situația la învățătură a elevilor de liceu în semestrul II an școlar 2021-2022

Media 5 - 6.99

Media 7 - 8.99

Media 9 - 10

Corigenți

Sit. Neînch.



 
 

Clasa a IX-a A Clasa a X-a A Clasa a X-a B Clasa a XI-a A Clasa a XII-a A Clasa a XII-a B

Total absențe 1003 650 1414 848 790 1084

Absențe motivate 937 512 1030 826 642 1014

Frecvența(%) 96.97 94.19 94.02 93.42 96.91 96.77
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Situația stării disciplinare a elevilor de liceu în semestrul I an școlar 2021-2022

Total absențe

Absențe motivate

Frecvența(%)



 
 

 

 

Clasa a IX-a A Clasa a X-a A Clasa a X-a B Clasa a XI-a A Clasa a XII-a A Clasa a XII-a B

Total absențe 2043 2592 2316 1517 1132 1319

Absențe motivate 1778 1723 1693 1352 938 1004

Frecvența(%) 97.61 87.68 95.24 90.8 93.55 93.12
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Situația stării disciplinare a elevilor de liceu în semestrul II an școlar 2021-2022

Total absențe

Absențe motivate

Frecvența(%)



 

 

 

 

Promovabilitate la Examenul Național: 100 % 

 Promovabilitate la Examenul Național de Bacalaureat: 46.42% sesiunea din vara, 52,63 % sesiunea din toamna. 

 

STRATEGII MANAGERIALE 

               La  începutul anului şcolar 2021-2022,  echipa managerială a Liceului ,,SEVER BOCU „ a asigurat permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii 

şcolii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare.      

     Componenta CEAC în anul școlar 2021-2022 a fost: 

-  responsabil-prof. CONSTANTINESCU SIMONA,,  

- secretar-prof. DINCĂ EUGEN 

- membri: prof. TUSA CORINA,  

- prof. CLEUTA VALENTINA,  

- Reprezentant sindicat. – BANCIU DANIELA ,  

- reprezentantul elevilor- TOMESCU LEONARD,  

- reprezentantul părinţilor -  – TAMAȘ DORIN , 

-  reprezentantul Consiliului local- POP MOISE 

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2021– 2022: 

- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operationale elaborate, întocmeşte planul de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice 

de monitorizare internă, păstrează legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc bilunar în şedinţe 

de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi 

implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes. 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  din Liceul „Sever Bocu „ şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2021-2022  pe baza 

documentelor proiective ale echipei manageriale având ca obiective  strategice: 



• Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal al Liceului SEVER BOCU LIPOVA(cadre didactice, cadre didactice 

auxiliare, personal nedidactic), al elevilor si al părintilor 

• Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele si interesele elevilor 

• Eficientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia  într-un proces activ- participativ prin   încurajarea implicării elevilor in  propria lor formare; 

 .     Monitorizarea si autoevaluarea calitătii procesului educativ prin urmărirea realizării standardelor 

• Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi şi în forme si nivele superioare de învăţământ în concordanţă cu optiunile si performantele 

proprii. Dezvoltarea sistemului de informare şi consiliere profesională 

• Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului institutional si dezvoltarea culturii parteneriatului. 

 

Perfectionarea sistemului de formare continua a personalului didactic din scoala pentru asigurarea calitatii invatamantului gimnazial si liceal in vederea 

intregrarii socioprofesionale a tinerilor. 

• Prevenirea si reducerea abandonului scolar. Elaborarea unei strategii de actiune pe termen scurt si mediu cu menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea 

de finalizare a ciclului de pregatire . Reducerea numarului de elevi care isi intrerup studiile sau care absenteaza de la activitatile scolii. 

• Dezvoltarea capacitații institutionale a Liceului SEVER BOCU LIPOVA 

                În ceea ce priveşte activitatea comisiei,  aceasta s-a desfăşurat conform planului operational si planului managerial al CEAC, respectându-se termenele 

proiectate.  

- Inițializare RAEI pentru anul 2022 – 2023 

- Finalizare RAEI pentru anul școlar 2020– 2021 

- Completare bază de date RAEI 

➢ In luna septembrie  s-a elaborat un plan de acţiune al CEAC prin: 

 · Stabilirea graficului intalnirilor  de lucru. 

 · Stabilirea     responsabilitătilor individuale si a termenelor de realizare. 

 · Stabilirea subcomisiilor de lucru si a modului de lucru pe subcomisii. 

➢ Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

➢ In luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei si s-a elaborat planul managerial al comisiei. 

➢ In cadrul intalnirilor cu parintii din lunile octombrie 2021 si Ianuarie 2022 CONSTANTINESCU SIMONA, s-a aplicat şi valorificat un chestionar de 

identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală.  



➢ Incepand cu luna noiembrie 2021 s-a realizat elaborarea  de proceduri operationale pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se 

cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii. Pe parcurs ce aceste proceduri au fost elaborate    s-a realizat  informarea personalului angajat 

al şcolii, a elevilor şi părinţilor cu privire la documentele şcolare şi procedurile ce se aplică în şcoală. 

➢ Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare; 

➢ Verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în planul de îmbunătăţire; 

 

➢  Pe parcursul anului  s-au realizat  întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de 

performanţă şi remediere. Acestea s-au desfasurat in cadrul catedrelor.  

 

➢  Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; 

dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi 

la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru 

➢ Desfăşurarea de intalniri  de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară 

pentru diseminarea exemplelor de bună practică. 

 

I .Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

              Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi 

profesionale arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a şcolii 

1. Lista activităţilor desfăşurate în anului şcolar 2021 –2022  

  

Nr.crt. Denumirea activitatii Responsabili Colaboratori Grupul tinta 

1. 

Întâlnirea comisiei pentru 

întocmirea documentelor 

necesare în semestrul I. 

Prof. 

CONSTANTINESCU 

SIMONA 

Membrii 

subcomisiilor 

CEAC 

Membrii comisiilor metodice 



2. 
Actualizarea avizierului 

CEAC 

Prof. 

CONSTANTINESCU 

SIMONA 

Membrii 

subcomisiilor 

CEAC 

Cadrele didactice 

3. 

Întocmirea Raportului anual 

de evaluare internă a calităţii 

pentru anul şcolar 2019-

2020 

Prof. 

CONSTANTINESCU 

SIMONA 

Secretar, 

contabil, 

director 

Elevii si cadrele didactice 

4. Realizarea de noi proceduri 

Prof. 

CONSTANTINESCU 

SIMONA 

Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice 

5. 

Aplicarea şi valorificarea 

unor chestionar de 

identificare a nevoilor 

educaţionale si aşteptărilor 

elevilor, parintilor si 

cadrelor didactice 

Prof. 

CONSTANTINESCU 

SIMONA 

Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice 

6. 
Elaborarea Acordului cadru 

de parteneriat cu educatia 
Prof. Diriginti clasa a IX  Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice 

7. 

Realizarea Regulamentului 

propriu de functionare al 

CEAC 

Prof. Constatinescu 

Simona 
Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice 



8. 

– Participarea la cursuri de 

perfecţionare pe 

problematica asigurării 

calităţii 

Toate cadrele didactice Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice 

9. 
Realizarea Organigramei 

CEAC 

Prof. Constatinescu 

Simona 
Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice 

10. 

Planificarea activitatilor 

CEAC pentru anul scolar 

2019-2020 

Prof. Constatinescu 

Simona 
Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice 

11. 

Stabilirea subcomisiilor de 

lucru din cadrul CEAC-lui si 

responsabilii acestora 

Prof. Constatinescu 

Simona 
Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice 

12. 
Realizarea Planului de 

imbunatatire. 

Prof. Constatinescu 

Simona 
Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice 

13. 

Întrunirea comisiei pentru 

întocmirea documentelor 

necesare în semestrul II. 

Constatinescu Simona 

Membrii 

comisiei 

CEAC 

Elevi și cadre 

didactice 

15. 
Realizarea de interasistenţe 

de către membrii comisiei. Membrii comisiei cadre didactice Clasele V –XII 



16. 

Realizarea de proceduri 

pentru punerea în practică a 

politicilor educaţionale, 

respectându-se cerinţele 

Constatinescu Simona Membrii CEAC 

Elevi și cadre 

didactice 

personal 

administrativ 

17. 

Completarea  Raportului 

anual 

de evaluare internă a calităţii 

pentru anul școlar 2020-

2021 

Constatinescu Simona Membrii CEAC 

comisii metodice 

personal 

administrative, 

auxiliar 

18. 

Identificarea elevilor ce 

provin din familii 

monoparentale 

 Tusa Corina Cadre didactice Cadre didactice, elevi, psiholog școlar 

  

19. 
Identificarea elevilor care au 

părinții plecați în străinătate. 
Tusa Corina Cadre didactice Cadre didactice, elevi, păriți 

20. Chestionare elevi Constantinescu Simona Membrii CEAC Elevi, părinți 

21. Chestionare părinți Cleuta Valentina Membrii CEAC Elevi, părinți 

22. Chestionare cadre didactice Constatinescu Simona Membrii CEAC Cadre didactice 

23. 

Completarea fișelor tip cu 

materialele existente în 

portofoliile de progres ale 

elevilor si cadrelor didactice 

Constantinescu Simona Membrii CEAC Cadre didactice 

     



 

 

 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei 

PUNCTE TARI : 

       -      realizarea manualului calitatii 

-      realizarea raportului de evaluare semstriala; 

-      monitorizarea promovarii ofertei educationale; 

-      monitorizarea obervării procesului de predare-învăţare; 

-      monitorizarea frecvenţei elevilor şi a notării ritmice; 

-      monitorizarea parcurgerii programelor şcolare; 

-      monitorizarea activităţilor extraşcolare; 

-      monitorizarea activităţilor desfăşurate la nivelul catedrelor/comisiilor metodice; 

-      un număr mare de cadre didactice utilizează o gamă variată de strategii didactice şi aplică metode active de învăţare centrate pe elev; 

-      încheierea de parteneriate la nivel local, judeţean,  

-     participarea la concursuri locale, judetene,  

-      pregătirea elevilor pentru olimpiadele şi concursurile şcolare, etapa local, judeteana si nationala; 

-      pregătirea suplimentară a elevilor în vederea susţinerii  evaluării naţionale și a bacalaureatului, conform programului de pregătire stabilit; 

      -    realizarea urmatoarelor activitati din Planul de imbunatatire a calitatii educatiei: 

-  Amenajarea spatiilor scolare,  

- Implicarea cadrelor didactice in activitati metodico stiintifice si de cercetare, 

-  Monitorizarea si popularizarea rezultatelor la activitatile extracurriculare, 

 - desfasurare de activitati extrascolare,  

- evaluarea rezultatelor scolare 

-completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

-centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor în vederea îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din şcoala 

-întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2018-2019 

 

PUNCTE SLABE 

- participarea elevilor la mai multe concursuri si activitati extrascolare 

- realizarea mai multor parteneriate cu diferite organizatii 



- nu s-a realizat integral graficul de interasistenţe 

-exista deficiente in monitorizarea activitatilor 

AMENIŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp şi datorită supraîncărcării cu alte activităţi şcolare şi extraşcolare există posibilitatea ca să 

nu fie îndeplinite toate sarcinile. 

OPORTUNITĂŢI 

-disponibilitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii 

NOI PUNCTE DE ACȚIUNE: 

-    obţinerea de performanţe la concursurile şi olimpiadele şcolare, la nivel judeţean şi -    promovarea examenelor de sfârşit de ciclu şcolar; 

-    organizare adecvată, riguroasă şi corectă a evaluării, pentru a oferi elevilor o imagine clară şi critică în ceea ce priveşte rezultatele şi progresul pe care îl 

realizează elevul; 

-    implicarea întregului personal al şcolii în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii; 

-    implicarea cadrelor didactice în elaborarea şi implementarea de proiecte şi programe educaţionale; 

Soluţii posibile 

– elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăşurate pentru a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă; 

– o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor şi al părinţilor pentru a uşura şi eficientiza munca acestei comisii; 

– aplicarea şi valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală; 

– centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi popularizarea acestora 

  

 

 

1. Noi puncte de acţiune, propuneri pentru anul școlar 2022-2023: 

 

–  Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori şi cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; 

dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la 

celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru 

      – Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate de cultura calităţii în rândul cadrelor didactice 

      – Identificarea procedurilor – cheie în CEAC şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi 

flexibilizarea acestora, astfel încât să se creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea autonomă 

     – Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere 

    – Elaborarea rapoartelor de monitorizare internă periodică 

     – Revizuirea periodică a documentelor specifice. 



  

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situația contabilă 

An scolar 2021 septembrie -  august 2022 

 

 

 

Bani de liceu – 20 elevi – 65039 lei 

Burse profesionale 8 elevi-22698 lei 

Burse de merit – 216, sociale – 11, total sumă 185809 lei 

Ajutoare sociale copii cu CES  6 copii- 13129 lei 

Transport elevi 106 elevi 4214 lei 

Proiect ROSE 52964  lei  din care dotari  

Tabla magnetica   1buc 

Laptop 6 buc  

Videoproiector 1 buc 

Proiect ERASMUS +  144 787,02 lei 

Transfer Primaria Oras Lipova pt PR Erasmus +21770 lei 

Transport cadre didactice și didactic auxiliar: 1 846 lei 

Pregătire profesională cadre didactice: 18 082 lei 

Combustibil lemn de foc: 59 976  lei 

Combustibil lichid: 51 470 lei 

Dezinfecție/deratizare: 5 355 lei 



Prestări servicii și materiale de intretinere si functionare :125 111 lei 

Alte materilae si prestari servicii-44 268 lei 

Materiale de curatenie 35 721 lei si materiale utilizate în prevenirea și combaterea infecției  COVID 19 

Furnituri birou -5 898lei 

Deplasari 1072 lei 

Dotări:  

Transfer cu titlu gratuit de catre ISJ Arad : 

-Laptop Lnovo -4 buc -9570,36 lei 

-Pereti despartitori  plexiglas-10 338,72 lei 

-Laptop HP 255-60 buc- 11 3529 lei 

 Grădinița PP: 

           -pompa recirculare  385 lei 

-aparate aer conditionat 2 buc 5000 lei 

-cuțit, storcatotor, tocator -112 lei 

-cearșaf alb -322,87 lei 

-pat stivuibil -1 770 lei  

-saltea poliuretanica -679,93 lei 

Gradinita PN 1 Lipova  

-Vestiare 4 buc -4 480 lei 



-Masute plastic +scaune-1 866 lei 

-tabla magnetica -1 buc 105 lei 

-aspirator 1 buc-390 lei(grad PN 3) 

-radiator 1 buc -300 lei (grad PN 3) 

Liceu: 

-Multifunctional Canon   -1 buc -2 149  lei 

-Certificat digital 1 buc 113,05 lei   

-Stampila sigiliu scolii 1 buc -96 lei 

-Certificat digital 1 buc 265  lei   

-Set banca scolara -50 buc 1 0025 lei 

-pupitru scolar 5 939,77 lei 

-Plasa poarta fotbal  2 buc -264 lei  

-Materiale sportive -1 260 lei 

-Materiale imbunatatire retea internet -133,43 lei  

-Mouse Microsoft-1 buc-140 lei 

-Boxe Trust- buc-545 lei 

Chirii: 10 000 lei 

Venituri extrabugetare 52 686 lei  

Cheltuieli din venituri extrabugetare: 46052 lei 



Sold extrabugetar: 5 167,84 lei 

Reparații: 

    Lucrarile executate conf situatiei de lucrari constau in  lucrari de:  

-vopsitorii lavabile,desfacere invelitori,invelitori tabla ondulata,reparatii si tencuieli, instalatie  electrica 

 -tablou electric capsulat, instalatii sanitere, placaj din faianta, gresie, lavoar semiport, rezervor  pentru spalare, vas  closet etc conf situatiei 

de lucrari materiale si manopera la  

Gradinita PN1 Lipova str. Brancovici nr.25 in valoare de 3 2981,80 lei . 

- vopsitorii lavabile la interior  

Gradinita PN2 Lipova str.Hasdeu  (materiale si manopera)in valoare de 3 785,50 lei;  

-Pardoseala din placi parchet ,rep tehn exterior ,instalatie electrica-  cordon cupru,prize,conductor cupru si lucrari racordare canalizare-  

montare teava PVC ,ramificatii simple,capac sau gratar ,camin de vizitare  (materiale si manopera)  

Gradinita PN3 Radna nr. 313 in valoare de 18 593 lei;  

 

 

 

Situația contabilă 

An scolar septembrie  2021 -  august 2022 

 

Burse ,,Bani de liceu ,,– 11 elevi – 21147 lei 

Burse profesionale 13 elevi-24484 lei 

Burse de merit – 79 elevi, studiu-32 elevi ,burse sociale  rural – 82 elevi,burse sociale venituri mici-8 elevi ,burse sociale familie 

monoparentala,orfan,plasament-18 elevi,bursa sociala boala-1 elev- total sumă 231798 lei. 

Ajutoare sociale copii cu CES 4  copii- 19595 lei 

Proiect ROSE  in valoare de 87473  lei  din care dotari . 

SISTEM ALL IN ONE  6 buc    22530 lei 



COPIATOR COLOR A3 1 buc  10460 lei 

Proiect ERASMUS +  167366,76 lei 

Transport cadre didactice și didactic auxiliar: 10240 lei 

Pregătire profesională cadre didactice: 3430 lei 

Combustibil lemn de foc: 40911  lei 

Combustibil lichid: 81600 lei 

Dezinfecție/deratizare: 5 355 lei 

Prestări servicii și materiale de intretinere si functionare :26954 lei 

Alte materiale si prestari servicii-189 371 lei 

Materiale de curatenie 40295 lei  

Furnituri birou -10765lei 

Deplasari 983 lei 

Dotări:  

Transfer cu titlu gratuit de catre Primaria Oras Lipova  : 

- table inteligente buc 11 

-Tablete – 289 

Ecrane de proiecție – 13 buc. 

Proiectoare  - 11 buc. 

Liceu: 



-Carucior curatenie    -3 buc -2138  lei 

-Set accesorii tabla magnetica 1 buc 798 lei   

-Stingator cu pulbere 21 buc -3374 lei 

-Stingator tip P6 17 buc -2529 lei 

-Masina Scan cu Brother(Grad.PP Lipova)  1 buc 1340  lei   

-Tabla magnetica rotativa 1 buc  314,99 lei 

-Trusa sanitara de pim ajutor    1200 lei 

-Plasa poarta  2 buc                  264 lei 

-Set banca scolara -25 buc 1 0025 lei 

-Set banca scolara -25 buc 1 0025 lei 

-Dulap metalic 3 buc  2339 lei  

-Vestiar gradinita 4480,02 lei 

-Plasa poarta fotbal  2 buc -264 lei  

-Materiale sportive -1 260 lei 

-Tabla magnetica cu accesorii -1 buc 277 lei lei  

-Panou pluta -2 buc-498 lei 

Venituri extrabugetare 54987 lei  

Cheltuieli din venituri extrabugetare: 46358 lei 

Sold extrabugetar: 9564,08 lei 



Reparații:  

    Lucrarile executate conform situatiei de lucrari constau in  lucrari de:  

-vopsitorii lavabile si reparatii  in 3  sali de clasa -8671 lei(liceu) 

-vopsitorii lavabile si reparatii perete montat table in 12  sali de clasa -13129 lei (liceu) 

-Reparatii si inlocuit cos central termica liceu 10960 lei 

-reparatii spaleti geamuri montat gresie  pe pervaze-11536 lei  (liceu) 

-lucrari de confectionat si  reparat gard despartitor -3387 lei. 

Gradinita PN1 Lipova str. Brancovici nr.25 in valoare de 4048  lei . 

- vopsitorii lavabile la interior  sala de clasa si birou. 

-lucrari de confectionat si  reparat gard despartitor -8492 lei. 

Lucrari de vopsit si reparatii  mobilier curte  si locuri de joaca toate gradinitele 3000 lei 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITATEA DIDACTICĂ PE ARII CURRICULARE 

 

RAPORT DE ANALIZĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PRESCOLAR 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

 

 Activitatea din anul şcolar 2021-2022 a fost o continuare a  provocarii din anul școlar precedent și o continuă preocupare în scopul optimizării procesului 

instructiv-educativ. 

 Raportul s-a întocmit în baza rapoartelor prezentate asupra activităţii didactice 

desfăşurate în fiecare grupă, având ca bază de referinţă planul managerial al comisiei metodice. 

 Comisia metodică este recunoscută ca fiind unul dintre cele mai importante mijloace de 

formare continuă. Cadrele didactice din grădiniţă sunt permanent preocupate pentru propria 

formare, pentru înregistrarea unor rezultate cât mai bune în activitatea cu preșcolarii, pentru 

pregătirea acestora pentru integrarea cât mai ușoară în sistemul școlar. Toate acţiunile desfăşurate 

atât cu prezență fizică, cât şi în mediul on-line s-au desfăşurat la cel mai înalt nivel, contribuind în mare măsură la îmbogăţirea cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor preşcolarilor. Obiectivele propuse au vizat calitatea actului educaţional şi au fost realizate cu succes. Participarea activă a întregului colectiv al 

unităţii de învăţământ preşcolar fac posibile schimbul de informaţii ştiinţifice şi împărtăşirea experienţelor din cadrul activităţilor didactice. 

ACTIVITATEA METODICA 

Membrii Comisiei Metodice, pe tot parcursul anului scolar, au propus și dezbătut teme 

care în practica pedagogică au pus diferite dificultăți . Comisia Metodică și-a ținut ședințele o 

dată pe luna preponderent în mediul online și ziua metodică în fiecare zi de luni ,așa cum 

este prevăzut în planul managerial. Comisia s-a întrunit și a stabilit cele mai bune metode de 

evaluare inițială, continuă și evaluare finală. Metodele prin care s-a făcut evaluarea copiilor au 

fost astfel alese încât să nu se strecoare erori ,iar rezultatele au fost consemnate în fișa de 

progres personal a fiecărui copil. 

Metodele folosite pentru cunoașterea copilului au fost: 

• Convorbiri cu familia 

• Convorbiri cu preșcolarii 

• Fișe de muncă independentă 

• Observare individuală a copilului în timpul activităților liber alese. 

 Cunoașterea copilului la începutul anului școlar oferă un start bun pentru măsurile 

educative ce vor fi aplicate mai târziu . Mă refer la procedee educative adaptate particularităților 

fiecărui copil. 

 Educatoarele au creat situaţii de învăţare valoroase din punct de vedere formativ şi educativ, stimulând cognitiv preşcolarii, acordând atenţia cuvenită 



calităţii cunoştinţelor predate. 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE ȘI PARTENERIATE 

În anul şcolar 2021-2022, cadrele didactice din grădiniţe au fost preocupate să desfaşoare activităţi deosebite care să-i stimuleze pe copii şi astfel să le dezvolte 

abilități de comunicare. Aceste activități au fost desfășurate conform graficului întocmit la începutul anului școlar și completat și revizuit ulterior cu alte activități 

specifice nevoilor perioadei prin care trecem.. 

Aceste activități sunt prezentate în anexa 1 , așa cum au fost scrise de către fiecare educatoare în raportul de analiză asupra activității instructiv educative , 

individual. 

 

 

ACTIVITATEA DE FORMARE PROFESIONALA 

În anul școlar 2021-2022, activitatea de formare a cadrelor didactice din grădinițe s-a 

desfășurat sub formă de autoperfecționare prin studiu individual , participări la cursuri desfăsurate on-line  vizate fiind în special următoarele tematici 

• Predarea online și motivarea elevilor 

•Cum îi fac pe preșcolari  sa manifeste interes pentru activități atunci când suntem online și nu în clasă 

• Bune practici în predarea online de la școală și de acasă 

 

O educatoare este înscrisă la definitivat, iar alte două cadre didactice sunt înscrise  la gradul didactic al II-lea , respectiv gradul I didactic. 

 

 

 

STRATEGII PENTRU ACTIVITATEA VIITOARE 

In activitatea cu preșcolarii se va pune un accent deosebit pe formarea deprinderilor de 

igienă  personală și de prevenire a îmbolnăvirilor,iar întreaga activitate de predare-invățare din 

grădinițe va fi proiectata și desfășurata în conformitate cu toate precizările primite. 

Dezvoltarea activității didactice și metodice. 

Dezbaterea temelor și propunerea unor noi modalități de abordare. 

Aplicarea în beneficiul copiilor a experienței profesionale a cadrelor didactice. 

Selectarea celor mai bune metode și mijloace pentru creșterea calității în învățământ. 

Valorificarea potențialului fiecărui cadru didactic. 

 

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice. 

Implicarea copiilor în propria formare. 

 



 Activitatea didactică in anul scolar 2021- 2022 s-a desfășurat în cele mai bune condiții posibile dată fiind situația mondială . 

 Copiii au beneficiat de materiale didactice stimulative care i-au pus în situația de a găsi singuri soluții și de a fi creativi. Părinții copiilor au participat alături de 

preșcolari și cadre didactice la activitățile de predare-invatare din mediul online. 

 

 

 

 

Centralizatorul planificărilor activităților extracurriculare -învățământ preșcolar 

an școlar 2021-2022 

LUNA/ANUL GRĂDINIȚA P.N. 1/ 

ACTIVITATEA 

GRĂDINIȚA P.N. 2/ 

ACTIVITATEA 

GRĂDINIȚA P.N.3/ 

ACTIVITATEA 

GRĂDINIȚA 

P.N. 4/ 

ACTIVITAT

EA 

GRĂDINIȚA P. P. 

Sas Adina 

Teodora 

Suceavă 

Landiana 

Irina 

Zsok 

Carla Stepan Claudia Șofron Viorica 

Felicia 

Datcu Daniela Henț Adriana Budea 

Daniela 

P.N/ ACTIVITATEA P.P/ACTIVITATEA 

Banciu 

Daniela 

Cleuța 

Valentin

a 

Francescu Mariana 

Miclea Dorina 

Pașcu 

Claudia 

Steliana 

Zepa Adina 

Nicoleta 

SEP. 2021  

„GRADINITA, 

NOUA MEA 

FAMILIE!“ 

 

 

 

„GRADINITA

, NOUA MEA 

FAMILIE!“        

 

„GRADINITA

, NOUA MEA 

FAMILIE!“       

    GRĂDINIŢA, 

ARGUMENT 

PENTRU 

DIVERSITATE 

CULTURALĂ 

 

 

ZIUA 

PORŢILOR 

DESCHISE 

ACTIVITATE DE 

VOLUNTARIAT 

„DĂRUIM DIN 

      

GRĂDINIŢA,A

RGUMENT 

PENTRU 

DIVERSITATE 

CULTURALĂ 

 

 

ZIUA 

PORŢILOR 

DESCHISE 

ACTIVITATE 

DE 

   DRAGA MEA 

GRĂDINIȚĂ, 

BINE TE-AM 

GĂSIT!- 

REGULI PE 

CARE 

TREBUIE SA 

LE 

RESPECTAM 

PENTRU A 

PREVENI 

INFECTAREA 

CU NOUL 

 DRAGA MEA 

GRĂDINIȚĂ, 

BINE TE-AM 

GĂSIT!- 

REGULI PE 

CARE TREBUIE 

SA LE 

RESPECTAM 

PENTRU A 

PREVENI 

INFECTAREA CU 

NOUL 

CORONAVIRUS        

   

 

 

 

 

 "GRĂDINIȚA, 

MEA IUBITĂ" 

 

 JOCURI ÎN 

AER LIBER 



SUFLET!” 

OFERIREA 

UNOR JUCĂRII 

PENTRU COPIII 

DIN CASELE DE 

TIP FAMILIAL 

DIN LIPOVA 

VOLUNTARIAT 

„DĂRUIM DIN 

SUFLET!” 

OFERIREA 

UNOR JUCĂRII 

PENTRU COPIII 

DIN CASELE 

DE TIP 

FAMILIAL DIN 

LIPOVA 

CORONAVIRU

S         
 

 

 

 

 

 

 

 

             

OCT. 2021  

,,FESTIVALU

L 

DOVLEACUL

UI” 

- EDITIA A III 

A 

–REALIZARE 

MASTI DE 

HALLOWEEN

,DECORARE 

DOVLECI,ET

C)      

,,FESTIVALU

L 

DOVLEACU

LUI”- EDITIA 

A III A 

–

REALIZARE 

MASTI DE 

HALLOWEE

N,DECORAR

E 

DOVLECI,ET

C) 

,,FESTIVALU

L 

DOVLEACU

LUI”- EDITIA 

A III A 

–

REALIZARE 

MASTI DE 

HALLOWEE

N,DECORAR

E 

DOVLECI,ET

C)        

TOAMNĂ 

HAZLIE, 

TOAMNĂ 

AURIE! 

EXPOZIŢIE -

SĂRBĂTOAREA  

RECOLTEI 

CARNAVALUL 

TOAMNEI 

CONCURS „DE 

CE 

CONSUMĂM 

FRUCTE ŞI 

LEGUME?” 

ZIUA 

EDUCAŢIEI 

 

CONFECŢIONA

REA UNUI AFIŞ 

 

SĂ NE 

CUNOAŞTEM 

TRECUTUL! 

ZIUA ARMATEI 

ROMÂNE 

TOAMNĂ 

HAZLIE, 

TOAMNĂ 

AURIE! 

EXPOZIŢIE -

SĂRBĂTOARE

A  RECOLTEI 

CARNAVALUL 

TOAMNEI 

CONCURS „DE 

CE 

CONSUMĂM 

FRUCTE ŞI 

LEGUME?” 

ZIUA 

EDUCAŢIEI 

 

CONFECŢIONA

REA UNUI AFIŞ 

 

SĂ NE 

CUNOAŞTEM 

TRECUTUL! 

ZIUA ARMATEI 

ROMÂNE       

ZIUA 

EDUCAȚIEI 

CARTEA,PRIET

ENA MEA.          

ZIUA 

EDUCAȚIEI 

CARTEA,PRIETE

NA MEA.          

“FESTIVALU

L TOAMNEI” 

– 

ACTIVITATE 

PRACTICĂ 

 ZIUA 

MONDIALĂ A 

MUZICII  

INTERPRETAR

E CÎNTECE 

VOAL ȘI 

INSTRUMENTA

L. 

 

 

„ZIUA 

EDUCAȚIEI” 

„SUNT COPIL 

CIVILIZAT ȘI 

EDUCAT!”- 

CONVORBIRE 

 

ZIUA 

 ZIUA 

MONDIALĂ A 

MUZICII 

„MICII 

MUZICIENI” – 

INTERPRETAR

E CÎNTECE 

VOCAL ȘI 

INSTRUMENTA

L. 

 

 

UCAȚIEI” 

„SUNT COPIL 

CIVILIZAT ȘI 

EDUCAT!”- 

CONVORBIRE 

 

"NE PLACE 

TEATRUL!" 

VIZIONARE - 

PIESĂ DE 

TEATRU PENTRU 

COPII 

"POFTIȚI LA 

TEATRU!" 

VIZIONARE - 

PIESĂ DE 

TEATRU 

PENTRU 

COPII 

„TOAMNA PE 

FERESTRE!” 

EXPOZIȚIE 

DE LUCRĂRI 

PE  TERASA 

GRĂDINIȚEI 



ALIMENTAȚIEI 

ÎNTÂLNIRE CU 

MEDICUL 

PEDIATRU DE 

LA CABINETUL 

MEDICAL 

ȘCOLAR. 

ZIUA 

ALIMENTAȚIEI 

ÎNTÂLNIRE CU 

MEDICUL 

PEDIATRU DE 

LA CABINETUL 

MEDICAL 

ȘCOLAR. 

NOI. 2021      ,,TOAMNA, 

FRUMUSEŢE, 

BOGĂŢIE ŞI 

CULOARE” 

-OBSERVARE 

ÎN NATURĂ 

-

COLECȚION

ARE DE 

MATERIALE 

DIN NATURĂ  

-ACTIVITĂȚI 

PRACTICE 

-EXPOZIŢIE 

CU 

LUCRĂRILE 

COPIILOR      

  ,,TOAMNA, 

FRUMUSEŢE

, BOGĂŢIE ŞI 

CULOARE” 

-

OBSERVARE 

ÎN NATURĂ 

-

COLECȚION

ARE DE 

MATERIALE 

DIN 

NATURĂ  

-ACTIVITĂȚI 

PRACTICE 

-EXPOZIŢIE 

CU 

LUCRĂRILE 

COPIILOR        

    

,,TOAMNA, 

FRUMUSEŢE

, BOGĂŢIE ŞI 

CULOARE” 

-

OBSERVARE 

ÎN NATURĂ 

-

COLECȚION

ARE DE 

MATERIALE 

DIN 

NATURĂ  

-ACTIVITĂȚI 

PRACTICE 

-EXPOZIŢIE 

CU 

LUCRĂRILE 

COPIILOR       

    NE 

INFRUMUSEŢĂ

M GRĂDINIŢA! 

 

PLANTARE DE 

CRIZANTEME 

ÎN CURTEA 

GRĂDINIŢEI 

MICII 

ECOLOGIŞTI! 

EXPOZIŢIE-

NATURA, 

PRIETENA 

OMULUI – 

CONCURS 

ÎNTRE GRUPE 

MINTE 

SĂNĂTOASĂ ÎN 

CORP 

SĂNĂTOS! 

 

ÎNTÂLNIRE CU 

UN MEDIC 

STOMATOLOG      

NE 

INFRUMUSEŢĂ

M GRĂDINIŢA! 

 

PLANTARE DE 

CRIZANTEME 

ÎN CURTEA 

GRĂDINIŢEI 

MICII 

ECOLOGIŞTI! 

EXPOZIŢIE-

NATURA, 

PRIETENA 

OMULUI – 

CONCURS 

ÎNTRE GRUPE 

MINTE 

SĂNĂTOASĂ 

ÎN CORP 

SĂNĂTOS! 

 

ÎNTÂLNIRE CU 

UN MEDIC 

STOMATOLOG        

      PODOABE 

ȘI FELICITĂRI 

PENTRU 

CRĂCIUN- 

ACTIVITATE 

PRACTICĂ         

PODOABE ȘI 

FELICITĂRI 

PENTRU 

CRĂCIUN- 

ACTIVITATE 

PRACTICĂ         

”PITIC 

FRUMOS,PIT

IC 

DEȘTEPT”-

CONCURS 

DE 

CULTURA 

GENERALA 

 DĂRUIM 

FRUCTE ȘI 

LEGUME”  - 

CAMPANIE 

UMANITARĂ 

„PE CĂRĂRILE 

TOAMNEI” 

EXPOZIȚIE CU 

LUCRĂRI 

REALIZATE 

DIN PORUMB 

 DĂRUIM 

FRUCTE ȘI 

LEGUME”  - 

CAMPANIE 

UMANITARĂ 

„PE CĂRĂRILE 

TOAMNEI” 

EXPOZIȚIE CU 

LUCRĂRI 

REALIZATE 

DIN PORUMB 

„SĂRBĂTOAREA 

RECOLTEI, 

SĂRBĂTOAREA 

TOAMNEI” 

EXPOZIȚIE CU 

LUCRĂRILE 

REALIZATE DE 

COPII 

 

,,FLOAREA MEA 

ZÂMBEȘTE 

MEREU!,,-

ÎNFRUMUSEȚAR

EA CURȚII 

GRĂDINIȚEI 

,,FLOAREA 

MEA 

ZÂMBEȘTE 

MEREU!,,-

ÎNFRUMUSEȚ

AREA CURȚII 

GRĂDINIȚEI 

 

"NE PLACE 

COMPETIŢIA!

" 

ÎNSCRIEREA 

ŞI 

PARTICIPARE

A COPIILOR 

LA DIFERITE 

CONCURSUR

I 

DEC. 2021  ,,SUNT 

ROMAN, 

ROMAN 

VOINIC! “ 

- ACTIVITĂȚI 

ARTISTICO –

PLASTICE,VI

ZIONARE 

FILMULETE 

ISTORICE -

SURSA 

YOUTUBE 

ETC. 

     ,,SUNT 

ROMAN, 

ROMAN 

VOINIC! “ 

- 

ACTIVITĂȚI 

ARTISTICO –

PLASTICE,VI

ZIONARE 

FILMULETE 

ISTORICE -

SURSA 

YOUTUBE 

 ,,SUNT 

ROMAN, 

ROMAN 

VOINIC! “ 

- 

ACTIVITĂȚI 

ARTISTICO –

PLASTICE,VI

ZIONARE 

FILMULETE 

ISTORICE -

SURSA 

YOUTUBE 

OBICEIURI DIN 

STRĂBUNI 

EXPOZIŢIE”ÎN 

AŞTEPTAREA 

MOŞULUI!” 

 

CONCURS”FAC

EM O 

PRĂJITURĂ DE 

SĂRBĂTORI” 

 

CU” 

PLUGUŞORUL” 

OBICEIURI DIN 

STRĂBUNI 

EXPOZIŢIE”ÎN 

AŞTEPTAREA 

MOŞULUI!” 

 

CONCURS”FAC

EM O 

PRĂJITURĂ DE 

SĂRBĂTORI” 

 

CU” 

PLUGUŞORUL” 

VINE,VINE 

MOȘ 

CRĂCIUN!       

VINE,VINE MOȘ 

CRĂCIUN! 

SERBAREA 

DE  

CRACIUN 

“COLINDĂM, 

COLINDĂM “ 

INTERPRETAR

E -COLINDE 

            

 “COLINDĂM, 

COLINDĂM “ 

INTERPRETAR

E -COLINDE   

„COLINDĂM, 

COLINDĂM” 

EXPOZIȚIE CU 

LUCRĂRI 

REALIZATE DE 

COPII, 

INTERPRETARE 

COLINDE ȘI 

POEZII 

DEDICATE LUI 

” 

CRĂCIUNUL 

MAGIC” 

CONFECȚION

ARE DE 

FELICITĂRI 

- PROGRAM 

ARTISTIC - 

MOMENT 

MAGIC DE 

CRĂCIUN 



 

,,ATELIERUL 

LUI MOS 

CRĂCIUN’’ A

TELIER DE 

CREATIE IN 

SALA DE 

GRUPA 

ETC. 

 

,,ATELIERUL 

LUI MOS 

CRĂCIUN’’ A

TELIER DE 

CREATIE IN 

SALA DE 

GRUPA       

ETC. 

 

,,ATELIERUL 

LUI MOS 

CRĂCIUN’’ A

TELIER DE 

CREATIE IN 

SALA DE 

GRUPA 

LA INSTITUŢII 

 

SERBAREA”VI

NE,VINE MOŞ 

CRĂCIUN!” 

 

MÂNDRU CĂ 

SUNT ROMÂN! 

LA MULŢI ANI, 

ROMÂNIA! 

 

LA INSTITUŢII 

 

SERBAREA”VI

NE,VINE MOŞ 

CRĂCIUN!” 

 

MÂNDRU CĂ 

SUNT ROMÂN! 

LA MULŢI ANI, 

ROMÂNIA! 

        

MOȘ CRĂCIUN 

IAN. 2022  ,,HAI SA 

DAM MANA 

CU MANA!” 

-DEZBATERE, 

PREZENTĂRI 

PPT., HORA 

UNIRII, 

RECITARE 

POEZII, 

VIZIONARE 

POVEȘTI; 

-ACTIVITATE 

PRACTICĂ 

COSTUMUL 

NAȚIONAL 

 ,,HAI SA 

DAM MANA 

CU MANA!” 

-

DEZBATERE, 

PREZENTĂR

I PPT., HORA 

UNIRII, 

RECITARE 

POEZII, 

VIZIONARE 

POVEȘTI; 

-

ACTIVITATE 

PRACTICĂ 

COSTUMUL 

NAȚIONAL       

    ,,HAI SA 

DAM MANA 

CU MANA!” 

-

DEZBATERE, 

PREZENTĂR

I PPT., HORA 

UNIRII, 

RECITARE 

POEZII, 

VIZIONARE 

POVEȘTI; 

-

ACTIVITATE 

PRACTICĂ 

COSTUMUL 

NAȚIONAL       

MIHAI 

EMINESCU-

POETUL 

NEPERECHE! 

PROGRAM 

ARTISTIC 

MÂNDRU CĂ 

SUNT ROMÂN! 

EXPOZIŢIE-

ZIUA UNIRII 

PRINCIPATELO

R ROMÂNE 

MIHAI 

EMINESCU-

POETUL 

NEPERECHE! 

PROGRAM 

ARTISTIC 

MÂNDRU CĂ 

SUNT ROMÂN! 

EXPOZIŢIE-

ZIUA UNIRII 

PRINCIPATELO

R ROMÂNE     

HORA UNIRII-

LUCRARE 

COLECTIVĂ 

HORA UNIRII-

LUCRARE 

COLECTIVĂ 

”ZIUA 

UNIRII”-

CONCURS 

DE DESENE 

 ZIUA 

INTERNAȚION

ALĂ A OMULUI 

DE ZĂPADĂ 

CONFECȚIE - 

OAMENI DE 

ZĂPADĂ 

ZIUA 

INTERNAȚION

ALĂ A OMULUI 

DE ZĂPADĂ 

CONFECȚIE - 

OAMENI DE 

ZĂPADĂ 

                  

"EMINESCU, 

POET 

NAŢIONAL" 

EXPOZIȚIE 

TEMATICĂ - 

POEZII 

„TRECE 

LEBĂDA PE 

APE” 

COLAJ 

FEB. 2022 „INCURSIUN

E IN 

TRECUT....” 

 

-VIZITA LA 

MUZEUL 

ORASENESC 

LIPOVA 

-

REALIZAREA 

UNOR 

LUCRARI 

ETNOGRAFIC

E          

    

„INCURSIUN

E IN 

TRECUT....” 

 

-VIZITA LA 

MUZEUL 

ORASENESC 

LIPOVA 

-

REALIZARE

A UNOR 

LUCRARI 

ETNOGRAFI

CE         

„INCURSIUN

E IN 

TRECUT....” 

 

-VIZITA LA 

MUZEUL 

ORASENESC 

LIPOVA 

-

REALIZARE

A UNOR 

LUCRARI 

ETNOGRAFI

CE        

       EU SIMT, 

EU CREEZ, EU 

EXPRIM! 

EXPOZIŢIA DE 

MĂRŢIŞOARE- 

„FANTEZIE ŞI 

CULOARE” 

FOCUL-

PRIETEN SAU 

DUŞMAN! 

ÎNTÂLNIRE CU 

UN POMPIER 

MINTE 

SANĂTOASĂ ÎN 

CORP 

SĂNĂTOS! 

 

ACTIVITATE DE 

EDUCAŢIE 

SANITARĂ CU 

EU SIMT, EU 

CREEZ, EU 

EXPRIM! 

EXPOZIŢIA DE 

MĂRŢIŞOARE- 

„FANTEZIE ŞI 

CULOARE” 

FOCUL-

PRIETEN SAU 

DUŞMAN! 

ÎNTÂLNIRE CU 

UN POMPIER 

MINTE 

SANĂTOASĂ 

ÎN CORP 

SĂNĂTOS! 

 

ACTIVITATE 

DE EDUCAŢIE 

SANITARĂ CU 

 

CONFECȚIONĂ

M 

MĂRȚIȘOARE- 

ACTIVITATE 

PRACTICĂ          

CONFECȚIONĂ

M 

MĂRȚIȘOARE- 

ACTIVITATE 

PRACTICĂ    

”SĂNIUȚA 

VESELIEI”- 

CONCURS 

SĂNIUȘ 

  TEMĂ DE 

DISCUȚIE. 

 

„SĂNĂTATEA  

ÎNAINTE DE 

TOATE” 

 TEMĂ DE 

DISCUȚIE. 

 

„SĂNĂTATEA  

ÎNAINTE DE 

TOATE” 

 

           

„BUCURIILE 

IERNII” 

JOCURI ÎN 

ZĂPADĂ 

"EU SUNT 

MIC DAR 

ŞTIU 

MULTE!" 

CONCURS DE 

TESTARE A 

CUNOŞTINŢE

LOR 

DOBÂNDITE 

CU DIPLOME 

ŞI 

RECOMPENS

E 



CRUCEA ROŞIE CRUCEA ROŞIE    

MAR. 2022 ,MĂRȚIȘORU

L, BUCURIA 

PRIMĂVERII!

” 

                   –

EDITIA A- II-

A 

 EXPOZIȚII 

,,MARTISOAR

E 

ZAMBITOAR

E”        

EDITIA A –X - 

A 

-CONCURS 

NATIONAL 

,,LA MULTI 

ANI,IUBITA 

MAMA!’’ 

( ACTIVITATE 

ARTISTICO-

PLASTICA) 

,MĂRȚIȘOR

UL, 

BUCURIA 

PRIMĂVERII

!” 

                   –

EDITIA A- II-

A 

 EXPOZIȚII 

,,MARTISOA

RE 

ZAMBITOAR

E” 

EDITIA A –X 

- A 

-CONCURS 

NATIONAL 

,,LA MULTI 

ANI,IUBITA 

MAMA!’’ 

( 

ACTIVITATE 

ARTISTICO-

PLASTICA) 

       

,MĂRȚIȘOR

UL, 

BUCURIA 

PRIMĂVERII

!” 

                   –

EDITIA A- II-

A 

 EXPOZIȚII 

,,MARTISOA

RE 

ZAMBITOAR

E”      

                

EDITIA A –X 

- A 

-CONCURS 

NATIONAL 

,,LA MULTI 

ANI,IUBITA 

MAMA!’’ 

( 

ACTIVITATE 

ARTISTICO-

PLASTICA) 

  EU SIMT, EU 

CREEZ, EU 

EXPRIM! 

EXPOZIŢIE”DE 

ZIUA MAMEI!” 

 

 

SERBAREA”E 

ZIUA 

TA,MĂMICO!” 

 

ACTIVITATE DE 

VOLUNTARIAT 

„SUNT MIC, 

DAR CU INIMĂ 

MARE!” - 

VIZITAREA 

AZILULUI DE 

BĂTRÂNI ŞI 

OFERIREA DE 

MICI CADOURI 

ZIUA 

INTERNAŢIONL

Ă A 

PĂDURILOR(21

MARTIE) 

PLANTARE DE 

POMI” UN 

COPIL-UN 

POM!” 

   EU SIMT, EU 

CREEZ, EU 

EXPRIM! 

EXPOZIŢIE” DE 

ZIUA MAMEI!” 

 

 

SERBAREA”E 

ZIUA 

TA,MĂMICO!” 

 

ACTIVITATE 

DE 

VOLUNTARIAT 

„SUNT MIC, 

DAR CU INIMĂ 

MARE!” - 

VIZITAREA 

AZILULUI DE 

BĂTRÂNI ŞI 

OFERIREA DE 

MICI CADOURI 

ZIUA 

INTERNAŢION

LĂ A 

PĂDURILOR(21

MARTIE) 

PLANTARE DE 

POMI” UN 

COPIL-UN 

POM!”         

TE IUBESC, 

MĂMICO!- 

ACTIVITATE 

PRACTICA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 TE IUBESC, 

MĂMICO!- 

ACTIVITATE 

PRACTICA 

PROGRAM 

ARTISTIC”ZI

UA MAMEI” 

 “E ZIUA TA 

MĂMICO! “ 

 

 EXPOZIŢIE CU 

LUCRĂRI 

REALIZATE DE 

COPII.                 

ZIUA POLIȚIEI 

ROMÂNE 

„STRADA NU E 

LOC DE 

JOACĂ” 

(ACTIVITATE 

DESFĂȘURATĂ 

ÎMPREUNĂ CU 

UN 

REPREZENTAN

T AL POLIȚIEI) 

 “E ZIUA TA 

MĂMICO! “ 

 

 EXPOZIŢIE CU 

LUCRĂRI 

REALIZATE DE 

COPII.   ZIUA 

POLIȚIEI 

ROMÂNE 

„STRADA NU E 

LOC DE 

JOACĂ” 

(ACTIVITATE 

DESFĂȘURATĂ 

ÎMPREUNĂ CU 

UN 

REPREZENTAN

T AL POLIȚIEI) 

„ÎȚI OFER UN 

MĂRȚIȘOR” 

 

CONFECȚIONAR

EA ȘI 

ÎMPĂRȚIREA DE 

MĂRȚIȘOARE PE 

STRADĂ 

FEMEILOR 

ÎNTÂLNITE 

„ATELIERUL 

DE 

ZÂMBETE” 

 

CONFECȚION

ARE 

MARȚIȘOAR

E 

"MARTIE ÎN 

SĂRBĂTOAR

E" 

SURPRIZE 

PENTRU 

MĂMICI 

APR. 2022     

,,PASTELE,SA

RBATOAREA 

CELOR 

BUNI....”-

INCONDEIER

E OUA DE 

PASTE, 

CONFECTION

ARE 

FELICITARI,E

XPOZITII; 

-

PARTICIPARE

A LA SLUJBA 

RELIGIOASA       

          

,,PASTELE,S

ARBATOARE

A CELOR 

BUNI....”-

INCONDEIE

RE OUA DE 

PASTE, 

CONFECTIO

NARE 

FELICITARI,

EXPOZITII; 

-

PARTICIPAR

EA LA 

SLUJBA 

          

,,PASTELE,S

ARBATOARE

A CELOR 

BUNI....”-

INCONDEIE

RE OUA DE 

PASTE, 

CONFECTIO

NARE 

FELICITARI,

EXPOZITII; 

-

PARTICIPAR

EA LA 

SLUJBA 

ZIUA 

INTERNAŢIONL

Ă A 

PĂMÂNTULUI(

22APRILIE) 

EXPOZIŢIE”SAL

VAŢI PLANETA 

ALBASTRĂ!” 

EU SIMT, EU 

CREEZ, EU 

EXPRIM! 

TÂRGUL DE 

PAŞTE           

  ZIUA 

INTERNAŢION

LĂ A 

PĂMÂNTULUI(

22APRILIE) 

EXPOZIŢIE”SA

LVAŢI 

PLANETA 

ALBASTRĂ!” 

EU SIMT, EU 

CREEZ, EU 

EXPRIM! 

TÂRGUL DE 

PAŞTE         

VIZIONAREA 

UNUI FILM 

EDUCATIV 

PENTRU COPII 

VIZIONAREA 

UNUI FILM 

EDUCATIV 

PENTRU COPII 

“PLANTAM 

FLORI IN 

CURTEA 

GRĂDINIŢEI

” 

“INIMI DE 

COPII”, 

ACŢIUNE 

CARITABILĂ-

,COLECTAREA 

DE AJUTOARE 

PENTRU COPIII 

DEFAVORIZAŢ

I,  EDIŢIA A 

VIII-A 

         “INIMI DE 

COPII”, 

ACŢIUNE 

CARITABILĂ-

,COLECTAREA 

DE AJUTOARE 

PENTRU COPIII 

DEFAVORIZAŢ

I,  EDIŢIA A 

VIII-A 

„NE AJUTĂM 

SEMENII” 

PARTICIPARE LA 

TÂRGUL DE 

PAȘTE – 

ACȚIUNE 

CARITABILĂ – 

DERULAREA 

PROIECTULUI 

„INIMI DE 

COPII”, 

COLECTAREA 

DE AJUTOARE 

"GHICI CE 

MESERIE 

AM?" 

 

CONVORBIR

E CU O 

PERSONALIT

ATE 



RELIGIOASA     RELIGIOASA     PENTRU COPIII 

DEFAVORIZAȚI 

MAI 2022        ,,SA 

PROTEJAM 

NATURA!”  –  

DRUMEȚII ÎN 

ÎMPREJURIM

I 

-ACTIVITATE  

DE 

ECOLOGIZA

RE, 

RECICLARE 

DEȘEURI      

,,SA 

PROTEJAM 

NATURA!”  –  

DRUMEȚII 

ÎN 

ÎMPREJURI

MI 

-

ACTIVITATE  

DE 

ECOLOGIZA

RE, 

RECICLARE 

DEȘEURI 

            ,,SA 

PROTEJAM 

NATURA!”  –  

DRUMEȚII 

ÎN 

ÎMPREJURI

MI 

-

ACTIVITATE  

DE 

ECOLOGIZA

RE, 

RECICLARE 

DEȘEURI    

        

ZIUA 

EUROPEI(9 

MAI) 

PROGRAM 

ARTISTIC, 

VIZIONARE 

FILM, 

REALIZAREA 

STEAGURILOR 

ŢĂRILOR UE, 

EXPOZIŢIE 

ZIUA 

EROILOR(21 

MAI) 

DEPUNERI DE 

FLORI LA 

MONUMENTUL 

EROILOR 

 

ZIUA POLIŢIEI 

ROMÂNE 

„ PIETONULE, 

FII CU OCHII ÎN 

PATRU!”-

ÎNTÂLNIRE CU 

UN POLIŢIST 

SĂ MÂNCĂM 

SĂNĂTOS! 

ÎNTÂLNIRE CU 

MEDICUL 

ŞCOLAR 

  

ZIUA 

EUROPEI(9 

MAI) 

PROGRAM 

ARTISTIC, 

VIZIONARE 

FILM, 

REALIZAREA 

STEAGURILOR 

ŢĂRILOR UE, 

EXPOZIŢIE 

ZIUA 

EROILOR(21 

MAI) 

DEPUNERI DE 

FLORI LA 

MONUMENTU

L EROILOR 

 

ZIUA POLIŢIEI 

ROMÂNE 

„ PIETONULE, 

FII CU OCHII 

ÎN PATRU!”-

ÎNTÂLNIRE CU 

UN POLIŢIST 

SĂ MÂNCĂM 

SĂNĂTOS! 

ÎNTÂLNIRE CU 

MEDICUL 

ŞCOLAR         

      SUNTEM 

EUROPENI- 

LUCRARE 

COLECTIVĂ-

PICTURĂ        

SUNTEM 

EUROPENI- 

LUCRARE 

COLECTIVĂ-

PICTURĂ      

”MICII 

ECOLOGISTI

”-

ACTIVITATE 

DE 

ECOLOGIZA

RE 

ÎMPREJURIM

I 

         ZIUA 

MONDIALĂ A 

RÂSULUI 

„CAMPANIA 

DE ZÂMBETE”    

ZIUA 

MONDIALĂ A 

RÂSULUI 

„CAMPANIA 

DE ZÂMBETE” 

„9 MAI – 

EUROPA, LA 

MULȚI ANI!” 

DESENE PE 

ASFALT, JOCURI 

ÎN AER LIBER, 

CONCURSURI 

„ODĂ 

BUCURIEI” 

DISCUȚII 

CONFECȚION

ARE DE 

STEAGURI 

IUN. 2022    ,,1 IUNIE – 

ZIUA 

INTERNAȚIO

NALĂ A 

COPILULUI !” 

– ACTIVITĂȚI 

RECREATIVE, 

JOCURI ALE 

COPILĂRIEI, 

EXCURSII       

  ,,1 IUNIE – 

ZIUA 

INTERNAȚI

ONALĂ A 

COPILULUI 

!” – 

ACTIVITĂȚI 

RECREATIV

E, JOCURI 

ALE 

COPILĂRIEI, 

EXCURSII        

          ,,1 

IUNIE – 

ZIUA 

INTERNAȚI

ONALĂ A 

COPILULUI 

!” – 

ACTIVITĂȚI 

RECREATIV

E, JOCURI 

ALE 

COPILĂRIEI, 

EXCURSII     

         

LA MULŢI ANI, 

COPILĂRIE! 

PARTICIPARE 

LA ACTIVITĂŢI  

CULTURAL-

SPORTIVE 

ORGANIZATE 

CU OCAZIA 

ZILEI 

COPILULUI 

 

ACTIVITATE DE 

  

LA MULŢI ANI, 

COPILĂRIE! 

PARTICIPARE 

LA ACTIVITĂŢI  

CULTURAL-

SPORTIVE 

ORGANIZATE 

CU OCAZIA 

ZILEI 

COPILULUI 

 

ACTIVITATE 

 

          1 

IUNIE,ZIUA 

COPIILOR- 

DIFERITE 

CONCURSURI 

 

1 IUNIE,ZIUA 

COPIILOR- 

DIFERITE 

CONCURSURI 

“SERBARE 

DE SFÂRȘIT 

DE AN” 

            „1 IUNIE-

ZIUA 

TUTUROR 

COPIILOR” 

ÎNTRECERI 

SPORTIVE. 

 

              „1 

IUNIE-ZIUA 

TUTUROR 

COPIILOR” 

ÎNTRECERI 

SPORTIVE. 

„1 IUNIE – ZIUA 

TUTUROR 

COPIILOR” 

CONCURSURI 

SPORTIVE – 

DESENE PE 

ASFALT 

 

"CURCUBEU

L COPIILOR" 

PETRECERE 

ÎN CURTEA 

GRĂDINIȚEI 

 



VOLUNTARIAT 

„COPII 

SUNTEM TOŢI!” 

– ÎN 

PARTENERIAT 

CU CENTRUL 

DE 

RECUPERARE 

PENTRU COPII 

LIPOVA 

SĂ MÂNCĂM 

SĂNĂTOS! 

 

CONCURS DE 

EDUCAŢIE 

SANITARĂ” 

NICI O ZI FĂRĂ 

LAPTE!” 

RĂMAS BUN, 

GRĂDINIŢĂ! 

SERBAREA DE 

SFÂRŞIT DE AN 

DE 

VOLUNTARIAT 

„COPII 

SUNTEM 

TOŢI!” – ÎN 

PARTENERIAT 

CU CENTRUL 

DE 

RECUPERARE 

PENTRU COPII 

LIPOVA 

SĂ MÂNCĂM 

SĂNĂTOS! 

 

CONCURS DE 

EDUCAŢIE 

SANITARĂ” 

NICI O ZI FĂRĂ 

LAPTE!” 

RĂMAS BUN, 

GRĂDINIŢĂ! 

SERBAREA DE 

SFÂRŞIT DE 

AN         

„5 IUNIE – ZIUA 

ÎNVĂȚĂTORULU

I” 

PROGRAM 

ARTISTIC 

SUSȚINUT DE 

COPIII GRUPEI 

     

 

Pe parcursul anului: 

- vizionare de spectacole pentru copii(dacă sunt permise); 

 - participări la concursuri (dacă sunt permise); 

 -participari la evenimente pentru copii(dacă sunt permise); 

 -participări la manifestări organizate de comunitatea locală cu ocazia  diverselor ocazii, evenimente, sărbători (dacă sunt permise)                                                                 

 - iesiri in natura –jocuri libere, drumeţii, observări în natură spontane, sau dirijate, colecţionare de materiale  din natură etc(dacă sunt permise). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 Întocmit, 

Prof, Zepa Adina Nicoleta                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 



 

 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

 

 

 
 

A. Activități școlare generale 

 În anul școlar 2021-2022 Comisiei Metodice a Ariei Curriculare  Limbă și Comunicare are un efectiv de șase profesori, dintre care patru profesori titulari, 

doi profesori suplinitori calificați. Comisia și-a desfășurat activitatea conform programelor de specialitate, a planificărilor calendaristice individuale  și a normelor 

metodologice specifice fiecărui scenariu în care s-a încadrat unitatea școlară. 

În anul școlar 2021-2022, Comisia Metodică a Ariei Curriculare „Limbă și Comunicare” și-a propus continuarea și îmbunătățirea demersurilor didactice 

din anul școlar precedent, menite a promova educația de calitate în rândul tinerilor educabili ai școlii noastre.  

Astfel, în anul școlar 2021-2022 obiectivele catedrei s-au corelat cu standardele educaționale actuale, ținând seama și de nevoile și de specificul claselor 

liceului nostru: 

                    - discutarea programei și a bibliografiei; 

                    - selectarea manualelor; 

                    - asigurarea unui bogat material auxiliar audio-video 

                    - evaluarea progresivă și prin diferite modalități: eseuri, portofolii, formulare google, teste etc. 

        - pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenele naționale 

                    - implicarea elevilor în activități educative extracurriculare; 

        - folosirea a diferitelor platforme educaționale 

         - încurajarea caracterului interactiv al predării-învățării. 

 

  În ceea ce priveste realizarea curriculum-ului s-a urmărit, cu precădere, adaptarea conținuturilor de învățare din programele școlare aferente 

fiecărei discipline la nevoile și capacitatea de asimilare a educabililor școlii noastre, dar și a modului de predare online. S-a accentuat necesitatea esențializării 

materiei, implementarea unui sistem de evaluare progresivă și specific activității online, care să înregistreze progresul fiecărui elev pe tot parcursul semestrului. 

Totodată, activitățile de învățare propuse au fost structurate pe nivele de complexitate diferite.  De asemenea, s-a avut în vedere asigurarea unui proces de 

predare-învățare interactiv, centrat pe elev, bazat pe principiul învățării active și purtând, în același timp, amprenta autenticității, în care educabilul poate să își 

însușească noțiunile teoretice prin prisma proiectării acestora în realitatea imediată, în situații și exemple din viață reală. În acest sens s-au folosit diferite site-uri 

educaționale, filmulețe etc. 



 Evaluarea s-a făcut în mod progresiv prin teste, probe, fișe de lucru, proiecte, portofolii, evaluare orală, îmbinând cu succes itemi obiectivi, semi-obiectivi 

și subiectivi. Notarea elevilor s-a făcut conform baremelor aferente testelor, după principiul ritmicitătii, ținându-se seama de particularitățile de asimilare și 

învățare ale fiecărui elev. 

B. Activități școlare specifice catedrei 

 

1. Activități școlare 

 

S-au desfășurat pe platforma Microsoft Teams, atunci când a fost nevoie, dar și în format hibrid și, mai ales, față în față.  

S-au desfășurat pe platforma Microsoft Teams, cu precădere, dar și în format hibrid sau pe grupe.  

 Evaluarea națională la clasa a VIII-a 

La examenul de evaluare națională au participat 28 de elevi. Promovabilitatea la limba romană a fost de 100%.   

Note între : 

     5-5,99- 4 

     6-6,99- 10 

     7-7,99- 5 

     8-8,99- 7 

     9-9,99- 2  

Examenul național de bacalaureat 

 În prima sesiune, au susținut examenul de bacalaureat 46 de elevi din promoția curentă. Promovabilitatea la bac la limba română a fost de 76,08% . 

 Note între : 

      2-2,99- 1 

      3-3,99- 3 

     4-4,99- 07 

     5-5,99- 12 

     6-6,99- 10 

     7-7,99- 9 

     8-8,99- 4 

 

 

 



 

 

 

2. Activități  extracurriculare 

 

Elevii sunt încurajați să se implice în activități extracurriculare, respectând prevederile legale în vigoare privind drepturile copilului şi drepturile omului, 

dar și cele legate de distanțarea socială impusă de pandemie. Astfel, în anul școlar 2021-2022, semestrul I: 

D-na prof. Miu Ofelia :  

  

 - decembrie – bradul de Craciun 

  - decembrie: Serbarea de Craciun 

- 14 ianuarie: Omagiu Mihai Eminescu de Ziua Culturii   Naționale(15 ianuarie) 

 - a participat ca evaluator la simulările EN și bac, precum și la evaluarea competențelor lingvistice la clasa a XII-a și la toate sesiunile de bacalaureat și 

EN. 

 - a pregătit un elev din clasa a VIII-a în vederea participării la OLLR 

 

D-na prof. Vancu Cristina 

- Decembrie: activitate de voluntariat la Liceul Special „Sfânta Maria”, Arad- clasa a XII-a A 

- 15 ianuarie: Omagiu Mihai Eminescu de Ziua Culturii Naționale (clasa a VII-a A) 

- A participat ca evaluator la simulările de EN și bac, dar și la evaluarea competențelor lingvistice și la bac, sesiunea iunie-iulie 

- A pregătit elevi de gimnaziu pentru a participa la Concursul „Comper”- limba română, unde au obținut mențiuni, premii II și III. 

- A pregătit trei elevi de gimanziu pentu a participa la OLLR, faza județeană, unde au obținut două mențiuni și un premiu III. 

- A pregătit o elevă de clasa a VII-a pentru a participa la Concursul interdisciplinat „Ionel Teodoreanu” de la Iași. 

- A coordonat un elev de clasa a X-a care a publicat o poezie în revista Liceului Special „Sfânta Maria” din Arad. 

- A îndrumat elevi pentru a participa la Festivalul Național „Bucuria Lecturii”, ediția a XVIII-a, unde a obținut un premiul al III-lea la secțiunea „Creație 

literară” 

- Am coordonat două eleve de clasa a VII-a care au participat la concursul județean „Lectura în secolul XXI”, ediția a IV-a, care au obținut premiul I, 

respectiv premiul al II-lea. 

D-na prof. Ostaș Diana 



- 15 ianuarie, alături de elevii clasei a V-a B, a desfășurat o activitate extracurriculară pentru a comemora 172 de ani de la nașterea marelui poet, Mihai 

Eminescu și Ziua Culturii Naționale 

- În semestrul al II-lea, am participat la Olimpiada de Limba și literatura română, pentru nivelul învățământului gimnazial, etapa județeană ca și evaluator 

-  A pregătit elevi în vederea participării la concursul național ,,Comper”, unde am obținut premiul I, II, III și mențiune, dar și la OLLR și OLAV. 

- A coordonat două eleve din clasa a V-a care a participat la concursul „Bucuria lecturii” 

- ,,Mărțișorul literar”, 01.03.2022, a fost prima activitate extracurriculară desfășurată în semestrul al II-lea, alături de elevii clasei a V-a B, cu scopul de a 

stimula creativitatea elevilor.  

- ,,Mama, o sfântă icoană”, 08.03.2022, cea de-a doua activitate, desfășurată alături de elevii clasei a V-a B, cu scopul de a conștientiza însemnătatea 

acestei zile și de a oferi mamelor un dar realizat de ei.  

-  ,,Târgul caritabil Pascal”, 14-15.04.2022, activitate care s-a realizat prin sprijinul colegilor și al elevilor, cu scopul ajutorării celor nevoiași. Elevii au 

realizat obiecte handmade, decorațiuni pascale, care, mai apoi, au fost vândute, iar banii obținuți din vânzări și donații, au ajuns la câteva familii nevoiașe din 

orașul Lipova.  

- ,,Excursie la Sibiu”, 28.05.2022, activitate realizată alături de elevii de gimnaziu și liceu, însoțiți de diriginți, pentru a le transmite elevilor informațiile 

istorice necunoscute referitoare la acest oraș.  

- ,,Excursie la Sighișoara”, 05.06.2022, excursie organizată cu elevii de gimnaziu și liceu, cu scopul descoperirii orașului medieval, al însemnătății 

acestuia.  

Dl. prof. Dincă Eugen  

- am organizat sesiuni de informare cu elevii in care le-am prezentat documentare despre consumul de droguri, abuzuri sau traficul de persoane, in scop de 

constientizare si preventie, conform Calendarului 

- Oferta educaționala (activități extrașcolare și de la clasa) am promovat-o  în școli, pe paginile de socializare, film de prezentare a școlii, inclusiv prin 

obținerea acreditării ERASMUS 

- A participat la toate acțiunile de promovare a imaginii școlii, ofertei educaționale pe rețelele de socializare și în școli. 

- a pregătit elevi pt. a participa la olimpiade și concursuri școlare cu care a obținut două premii II, un premiu III si două mentiuni la olimpiadă si o 

metiune la etapa județeană și la cea regională a concursului de engleză pt colegii tehnice și licee tehnologice și vocaționale. 

- a însoțit elevi ai școlii noastre într-o excursie la Sighișoara 

D-na Ursu Manuela- a participat la serbările școlare 

- A pregătit un elev din clasa a VI-a  în vederea participării la „Shakespeare School Essay Competition” ediția a XIV, având tema „Education: On or Off-

line”.  

 



D-na prof Tusa Corina 

 - ,,Ziua Limbilor europene”(crearea unor prezentări despre fiecare limbă europeană )  

- ,, Mâini dibace”  

- ,,La mulți ani, România”( Semnificația zilei de 1 Decembrie)  

- ,,Secret Santa”(Serbare de Crăciun)  

- Excursie tematică, Arad(Tradiții și obiceiuri de Crăciun)  

 - Programul national ,,Din grija pentru copii`` 

 - acțiuni de ecologizare 

 - a realizat diferite lucruri cu elevii din clasa a VII-a A pt. A fi vândute la  „Târgul Pascal” 

 - a fost cu elevi din diferite clase într-o excursie la Sibiu 

3. Formare continuă 

 

Profesorii catedrei au participat la întrunirile consiliului profesoral, au realizat şi actualizat portofoliul profesorului, ori de câte ori au apărut modificări şi 

noi achiziţii profesionale, au participat la consfătuirile organizate pentru fiecare disciplină, dar și cercuri pedagogice:  

 Miu Ofelia   

 - septembrie: consfătuiri județene 

            - octombrie : participare la Cerc pedagogic 

            - octombrie - noiembrie: participare la CPEECN (curs evaluatori) 

  

Vancu Cristina  

- A participat la Consfătuirile județene la disciplina limba și literatura română desfășurate în sistem de video-conferință, în perioada 15.09.2021. 

- În data de 08.10.2021, a participat la Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română, desfășurat în sistem de video-conferință 

Ostaș Diana 

- A participat la Consfătuirile județene la disciplina limba și literatura română desfășurate în sistem de video-conferință, în perioada 15.09.2021. 

- În data de 08.10.2021, a participat la Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română, desfășurat în sistem de video-conferință 

 Ursu Manuela- este înscrisă la gradul II 



- A participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală 

- A participat la cele două cercuri pedagogice organizate de inspector prof. Adriana Vădăsan și prof. Simona Stoica având temele „ Stimulating creativity in 

classroom” și „Creativity for teens”.  

- a participat la Simpozionul Județean „Creativitate, originalitate și wellbeing în școală” cu lucrarea „Dezvoltarea abilităților de autoevaluare și 

interevaluare în cadrul orelor de limba engleză prin Turul Galeriei”, 

- A participat la Conferința Internațională „Asigurarea egalității de șanse prin management educațional și servicii de asistență psihopedagogică în contextul 

distanțării sociale” organizată de CJRAE,  

- A participat la Conferința Internațională „Șansa la educație” ediția a IV-a, organizată de Șc. Gimn. „Gh. Bibescu” Craiova, cu lucrarea „Integrarea 

copiilor proveniți din centre sociale în grupul clasei”  

- A participat la cursul avizat CCD „Pro Sănătate Mintală – Pro Stare de Bine” având-o ca formator pe d-na psiholog Otilia Ardelean. 

 

Tusa Corina- este înscrisă la gradul II 

- La activităţile Comisiei Metodice și ale Cercului Pedagogic a fost prezentă, (22.09.2021;25.11.2021)   

- Am participat la cercul pedagogic: 18.05.2022( Projets scolaires. Exemples de bonnes pratiques). 

 

 

3. Formare continuă 

 

Profesorii catedrei au participat la întrunirile consiliului profesoral, au realizat şi actualizat portofoliul profesorului, ori de câte ori au apărut modificări şi 

noi achiziţii profesionale, au participat la consfătuirile organizate pentru fiecare disciplină, dar și cercuri pedagogice:  

 Miu Ofelia   

 - septembrie: consfătuiri județene 

            - octombrie : participare la Cerc pedagogic 

            - octombrie - noiembrie: participare la CPEECN (curs evaluatori) 

  

Vancu Cristina  

- A participat la Consfătuirile județene la disciplina limba și literatura română desfășurate în sistem de video-conferință, în perioada 15.09.2021. 

- În data de 08.10.2021, a participat la Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română, desfășurat în sistem de video-conferință 

Ostaș Diana 



- A participat la Consfătuirile județene la disciplina limba și literatura română desfășurate în sistem de video-conferință, în perioada 15.09.2021. 

- În data de 08.10.2021, a participat la Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română, desfășurat în sistem de video-conferință 

 Ursu Manuela- este înscrisă la gradul II 

- A participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală 

- A participat la cele două cercuri pedagogice organizate de inspector prof. Adriana Vădăsan și prof. Simona Stoica având temele „ Stimulating creativity in 

classroom” și „Creativity for teens”.  

- a participat la Simpozionul Județean „Creativitate, originalitate și wellbeing în școală” cu lucrarea „Dezvoltarea abilităților de autoevaluare și 

interevaluare în cadrul orelor de limba engleză prin Turul Galeriei”, 

- A participat la Conferința Internațională „Asigurarea egalității de șanse prin management educațional și servicii de asistență psihopedagogică în contextul 

distanțării sociale” organizată de CJRAE,  

- A participat la Conferința Internațională „Șansa la educație” ediția a IV-a, organizată de Șc. Gimn. „Gh. Bibescu” Craiova, cu lucrarea „Integrarea 

copiilor proveniți din centre sociale în grupul clasei”  

- A participat la cursul avizat CCD „Pro Sănătate Mintală – Pro Stare de Bine” având-o ca formator pe d-na psiholog Otilia Ardelean. 

 

Tusa Corina- este înscrisă la gradul II 

- La activităţile Comisiei Metodice și ale Cercului Pedagogic a fost prezentă, (22.09.2021;25.11.2021)   

- Am participat la cercul pedagogic: 18.05.2022( Projets scolaires. Exemples de bonnes pratiques). 

 

 

              

4. Activități desfășurate în colaborare cu alte instituții 

 

 

 

Concluzii 

Membrii comisiei metodice sunt informaţi în permanenţă cu privire la noutățile apărute pe site-ul Ministerului Educației, comunicatele ISJ, inspectorul de 

specialitate. 

Profesorii catedrei au participat la toate consiliile profesorale, și-au realizat la timp și integral activităţile stabilite prin fişa postului, cunosc şi aplică în 

întregime regulamentele interne şi procedurile stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, fac parte din diverse comisii instituite la nivelul scolii și se implică 

participativ în toate demersurile de promovare și consolidare a imaginii liceului în rândul absolvenților de gimnaziu, respectiv în comunitatea locală.  



În consecință, concursurile școlare cât și activitățile extracurriculare ale elevilor școlii noastre au fost publicate și  popularizate în diferite apariții locale și 

nu numai. 

În calitate de diriginți, profesorii au făcut cunoscute prevederile ROI în cadrul colectivelor de elevi, au urmărit respectarea procedurilor de securitate a muncii şi 

PSI, au făcut cunoscute măsurile de prevenție împotriva răspândirii Covid 19. 

 

 

Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI 

- alegerea atenta a manualelor școlare, a 

auxiliarelor școlare, a site-urile educaționale 

- proiectarea eficientă a activității de predare – 

învatare prin esențializarea materiei 

- strategiile didactice pun în valoare pregătirea 

și valențele elevilor 

- orientarea procesului de predare – învățare 

spre activități practice și spre învățare centrată 

pe elev 

- adaptarea programelor școlare la nivelul de 

pregătire al elevilor 

- activitate suplimentară pentru pregătirea 

examenului de bacalaureat 2021 

- utilizarea unei varietăți bogate de auxiliare 

didactice  

PUNCTE SLABE 

- în ciuda eforturilor cadrelor didactice, s-au 

înregistrat câteva corigențe și situații 

neîncheiate din cauza lipsei de interes pentru 

învățătură a unor elevi și a absențelor 

nemotivate. La limba engleză au rămas cu 

situația școlară neîncheiată un număr de 10 

elevi; La limba română 4 elevi. 

- diversificare insuficientă a metodelor de 

evaluare a cunoștințelor elevilor, mai ales în 

învățarea online 

- dificultăți în a centra întreaga activitate de 

predare – învățare pe elev 

- procentaj relativ mare de elevi care 

manifestă dezinteres total față de procesul de 

învățământ 

- elevi cu carențe serioase în educație 

dobândite pâna la venirea în școala noastră 

 

OPORTUNITĂȚI 

- posibilitatea participarii la diferite cursuri de 

perfectionare  

- profesorii catedrei pot utiliza softuri 

educationale diverse pentru o mai mare 

eficientizare a predarii-invatarii 

PERICOLE 

-abandonul școlar din cauza  posibilităților 

materiale limitate  

-lipsa motivației pentru continuarea studiilor 

-slabă dezvoltare economică a oraşului 

- absenteismul 



 - influența grupului de prieteni care reduce 

uneori efectele educației și consilierii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATEDRA DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

 

 

➢ ACTIVITĂŢI ŞCOLARE GENERALE 

În anul şcolar 2021-2022 comisia ,,Matematică şi ştiinţe ale naturii” a fost  alcătuită din următorii membri: 

- Lăutaru Gabriel, profesor Matematică, responsabilul comisiei 

- Herrling Ioan, profesor Matematică  

- Berindei  Oviduța, profesor Biologie 

- Tripon Voica - Maria, profesor Fizică 

- Jurcă Nelia, profesor Matematică 

- Ardelean Mircea, profesor Chimie. 

Aceştia au desfăşurat următoarele activităţi: 

• Ataşarea programelor şcolare în vigoare la portofoliul personal 

• Studierea programelor şcolare în vederea întocmirii planificărilor calendaristice; 

• Identificarea lacunelor elevilor și a materiei care nu a fost eventual parcursă în anul anterior din cauza condițiilor în care s-au desfășurat cursurile în perioada 

pandemiei; 

• Elaborarea la timp a planificărilor calendaristice conform programelor şcolare, respectând reglementările privind forma şi conţinutul lor, corelând conţinuturile 

cu competenţele specifice şi adaptându-le la particularităţile elevilor şi specificul şcolii; 

• Selectarea manualelor şcolare şi a auxiliarelor curriculare în funcţie de conţinuturile învăţării şi de nivelul de pregătire al elevilor; 

• Folosirea de manuale, culegeri şi fişe de activitate, de materiale didactice specifice disciplinelor predate pentru asigurarea caracterului aplicativ al 

cunoştinţelor; 

• Consultarea lucrărilor de pedagogie şi metodica predării din biblioteca de specialitate în vederea proiectării şi realizării activităţilor didactice; 

• Realizarea proiectelor unităţilor de învăţare şi a proiectelor şi schiţelor de lecţie în concordanţă cu programa şcolară, corelând competenţele specifice cu 

obiectivele operaţionale, conţinuturile şi activităţile de învăţare propuse; 

•  Alegerea unor metode şi mijloacele didactice adecvate acestora, precum şi nivelului clasei şi particularităţilor individuale al elevilor - metode active şi 

interactive şi activităţi de învăţare centrate pe elev; 

• Abordarea, în cadrul lecţiilor realizate, a unor noţiuni din perspectivă transdisciplinară în vederea integrării acestora în sistemul de cunoştinţe ştiinţifice ale 

elevilor, a asigurării transferului lor în diverse contexte şi a înţelegerii caracterului lor aplicativ. 

• Folosirea platformei educaționale Microsoft Teams și adaptarea întregului demers pedagogic la posibilitățile oferite de aceasta în perioadele de predare online; 

• Informarea elevilor privind planificarea activităţilor de evaluare şi metodologia utilizată; 



• Comunicarea obiectivelor, criteriilor şi a procedurilor de evaluare orală şi scrisă elevilor şi părinţilor; 

• Elaborarea, administrarea, notarea şi analiza de teste de evaluare continuă şi sumativă, inclusiv în sistem online; 

• Elaborarea şi administrarea de teste de evaluare care au conţinut toate tipurile de itemi - obiectivi, semiobiectivi, subiectivi, inclusiv sub forma chestionarelor 

online; 

•  

➢ ACTIVITĂŢI ŞCOLARE SPECIFICE CATEDREI 

- ACTIVITĂŢI ŞCOLARE 

                  Activitatea didactică s-a desfășurat în acest an școlar alternativ, preponderent fizic, dar și în sistem online, pe platforma Microsoft Teams. Ca urmare, 

profesorii și-au adaptat activitatea de predare și evaluare condițiilor specifice sistemului online, astfel încât să atingă obiectivele operaționale propuse și să 

realizeze o evaluare cât mai obiectivă. A existat o comunicare bună la nivelul catedrei referitor la metodele și resursele online utilizate, precum și o bună 

colaborare cu diriginții în vederea monitorizării prezenței și activității elevilor. 

TESTELE INIŢIALE  - STATISTICA NOTELOR 

La începutul anului școlar au fost administrate teste inițiale. Cu ajutorul acestora dar și pe parcurs profesorii au identificat lacunele existente în 

cunoștiințele elevilor, precum și competențele pe care aceștia nu au reușit să le dobândească și corelându-le cu gradul de predare a materiei în anul trecut, când 

cursurile s-au desfășurat preponderent online. Astfel, au planificat și realizat activități de învățare remediale în cadrul orelor de curs. 

          Pe lângă acestea, profesorii de matematică au realizat săptămânal câte două ore de pregătire suplimentară: domnul prof. Lăutaru Gabriel cu clasele a XI-a și 

a XII-a, iar doamna prof. Jurcă Nelia cu clasele a IX-a și a X-a. În cadrul acestor ore s-a urmărit remedierea lacunelor existente și aprofundarea noțiunilor prin 

rezolvarea de exerciții care să îi familiarizeze pe elevi cu tipurile de subiecte de la examenul de bacalaureat. 

 

SIMULAREA EXAMENELOR NAȚIONALE 

 

În cadrul ariei curriculare, conform planificării naționale, au avut loc simularea Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a și simularea examenului de 

bacalaureat la clasa a  XII-a. 

La proba scrisă de matematică a simulării Evaluării Naționale au participat  toți  cei 31 de elevi ai clasei a VIII-a. Rezultatele obținute au fost următoarele: 

 

Nr. elevi 

prezenți 

[1-2) [2-3) [3-4) [4-5) [5-6) [6-7) [7-8) [8-9) [9-10) 10 

31 1 2 6 6 8 3 4 1 0 0 

 

În urma obținerii acestor note, procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 a fost de 51,61%. 

La proba scrisă de matematică a examenului de bacalaureat au participat 20 din cei 28 de elevi ai clasei  XII A. Rezultatele obținute au fost următoarele: 



 

Nr. elevi 

prezenți 

[1; 2) [2; 3) [3; 4) [4; 5) [5; 6) [6 ; 7) [7; 8) [8; 9) [9; 10) 10 

20 2 4 4 2 2 4 2 0 0 0 

 

În urma obținerii acestor note, procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 a fost de 40,00%,  

 

EVALUAREA NAȚIONALĂ 

        La proba de matematică au participat toţi cei 25 elevi promovaţi ai clasei a VIII-a a Liceului ,,Sever Bocu” Lipova şi au obţinut următoarele 

rezultate: 

 

Interval 

note 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. note 0 1 6 5 5 5 1 2 0  

         

            Procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 72%, iar media pe şcoală la matematică a fost 5,92. 

EVALUAREA NAȚIONALĂ 

 

   La proba de matematică a Examenului de Evaluare Națională au participat toţi cei 28 elevi promovaţi ai clasei a VIII-a a Liceului ,,Sever Bocu” Lipova. 

            Procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 96,42%. 

 

 

  EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 

 

        La examenul de bacalaureat sesiunea din iulie s-au prezentat la proba de Matematică 25 elevi ai clasei XII A.   



         Procentul elevilor care au obţinut cel puţin nota 5 la Matematică a fost de 87,5%, iar după sesiunea din august rata de promovare a crescut la  100%. 

 

 

            ACTIVITĂŢI REMEDIALE 

Pe baza analizei lacunelor constatate la elevi și a gradului de parcurgere a materiei în anul anterior din cauza condițiilor în care s-au desfășurat cursurile în 

perioada pandemiei, toţi profesorii catedrei au efectuat activităţi remediale cu elevii, activităţi particularizate pentru fiecare elev în parte. Au fost efectuate și 

pregătiri suplimentare cu elevii în vederea obținerii unor rezultate cât mai bune la examenele naționale.  

În cadrul proiectului ROSE ,,Împreună pentru progres” s-au desfășurat activități remediale cu elevii claselor de liceu după cum urmează: 

            Doamna prof. Jurcă Nelia  a susținut pe parcursul anului școlar activități remediale la 

matematică cu elevii claselor a IX-a și a X-a; 

          Domnul  prof. Lăutaru Gabriel a susținut activități remediale la  matematică cu elevii claselor a XI-a și a XII-a; 

      Dna prof. Berindei Oviduța:  Proiectarea didactică a fost adaptată nivelului clasei, îmbunătățită permanent prin feed-back-ul constructiv obținut la fiecare 

oră, prin dialogul permanent cu elevii,  drept urmare elevii care au frecventat orele de curs au promovat la disciplina biologie. Promovabilitatea la final de an 

școlar a fost 100% 

      A fost propus și implementat opționalul Educație pentru sănătate precum și ore de biologie aprofundată. 

         Fiind coordonator de proiect în cadrul proiectului ROSE ,,Împreună pentru progres” a întocmit planificarea orelor pentru întreg anul școlar și orarul de 

pregătire.  

A întocmit fișele postului, rapoartele tehnice de progres și s-a implicat în organizarea documentației necesare pentru derularea proiectului și efectuarea la timp a 

achizițiilor prevăzute în proiect precum și plata salariilor profesorilor din echipa pedagogică. 

 

     OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE –            Prof. Lăutaru Gabriel și Jurcă Nelia au coordonat Olimpiada Națională de Matematică – faza pe 

școală. La faza locală s-au calificat elevii: Morodan Andras și Cherci Alexandru – clasa  V A, Hanțescu Bogdan – clasa  VI A, Lupu Andreea, Balint Roxana și 

Botoș Claudia – clasa a VII A, respectiv Mânzat Răzvan și Lascu Roberta – clasa VIII A.  

            Eleva Lascu Roberta, clasa  a VIII-a, a reușit calificarea la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică, fază la care s-a clasat între primii elevi ai 

județului.  

La Biologie – 3 elevi din clasa a VII-a A, îndrumați de către doamna prof. Berindei Oviduța, au participat la concursul național online „Zircon” iar 

elevele Balint Roxana și Lupu Andreea au obținut mențiune. 

        

- ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE - IMPLICAREA ÎN PROIECTE/LECTII DESCHISE/BENEFICIARI BURSE 

- Prof. Berindei Oviduța: 

-             Septembrie/Octombrie- Festivitatea de deschidere a anului școlar, activități de organizare a clasei; Informarea elevilor și părinților despre criteriile 

de acordare a burselor școlare; 

-  Noiembrie- Activități de protejare a naturii, ecologizare în colaborare cu Primăria Orașului Lipova; 



- Decembrie- Participare cu un reprezentant al elevilor la depunerea de coroane cu ocazia Zilei Naționale a României, la colectarea de îmbrăcăminte și 

dulciuri în cadrul proiectului „Inimă de copil”, am oraganizat și participat cu elevii la serbarea de Crăciun a claselor a V-a, în parteneriat cu Clubul 

Copiilor am participat la proiectul „Bucuriile iernii” prin confecționarea ornamentelor de Crăciun; 

- Ianuarie - activități de comemorare a poetului național  Mihai Eminescu; 

- Februarie - s-a organizat ziua lecturii prin citirea timp de 15 minute a unui text dintr-o carte preferată de elev; Am desfășurat activități de educație pentru 

sănătate, de cunoaștere a fiziologiei corpului ”Despre pubertate” - tema proiectului derulat în 24.02.2022 de către școala noastră în parteneriat cu 

CAREGIVERS SRL 

- Martie - participare la conceperea și realizarea proiectului „Târgul Sărbătorilor Pascale” 2022; 

- Aprilie - participare cu elevii la activitățile de ecologizare organizate în colaborare cu pimăria Lipova în cadrul proiectului „#Curățăm România”; 

- Mai – Iunie- participare cu elevii în excursie la Sibiu și Sighișoara 

-            Festivitate de incheiere a anului școlar. 

-  

-  

 

 

 

 

FORMAREA CONTINUĂ 

Berindei Oviduța -  participare la cursul de formare continuă,  modulul „Comunicarea și tehnici psihologice de influențare a comportamentului” prin 

care s-au dezvoltat tehnici noi de relaționare și abordare a comportamentului elevului. 

 

CERC METODIC/ ACTIVITĂŢI METODICE LA NIVEL ZONAL/ JUDEŢEAN 

Membrii comisiei au participat la consfătuirile cadrelor didactice desfăşurate la începutul anului şcolar și la activitățile metodice organizate pe discipline 

pe parcursul anului. 

Berindei Oviduța – Încheierea de parteneriate cu CJRAE în implementarea proiectului „Lumea Emoțiilor” și CAREGIVERS SRL pentru realizarea proiectului 

„Despre pubertate” la clasele a V-a. 

 

 

 

- WEBINARE 

- SIMPOZIOANE, CONFERINŢE 

 



                                                                                

CATEDRA TEHNOLOGII 
 

ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

 

      In anul scolar 2021-2022, in cadrul catedrei Tehnologii au activat un numar de 6 cadre didactice – dupa cum urmeaza: 

Catedra tehnologii este formata din urmatorii membrii: 

- Ocneriu Georgeta – grad didactic I  titular – responsabil 

- Berzovan Corina – grad didactic I titular  

- Anghelus Emanuela – grad didactic I titular 

- Constantinescu Simona – grad didactic I titular 

- Simandan Daiana – suplinitor debutant 

- Brad Tiberiu – suplinitor debutant 

 

A. ACTIVITĂȚI ȘCOLARE GENERALE 

    --Folosirea manualelor alternative - În cadrul primei ședințe de catedră din anul școlar 2021-2022, colectivul de cadre didactice a studiat oferta de manuale 

alternative aprobată de MEN și au fost alese cele mai potrivite oferte, funcție de specificul și caracteristicile fiecărei clase. Ne-am orientat spre acele manuale care 

conțin cele mai multe aplicații practice, pentru crearea de deprinderi și priceperi teoretic-aplicative necesare aplicării cunoștințelor în practica din unități 

economice. 

    - Evaluarea elevilor - Ținând cont de cerințele instruirii elevilor la modulele din specialitățile Economic și Comerț, evaluarea și notarea elevilor a fost una 

de amploare, care s-a efectuat ritmic, pe tot parcursul semestrului I , prin răspunsuri orale, teste, fișe de lucru, referate, proiecte, portofolii, etc. S-a urmărit și s-a 

realizat atingerea etapizată a tuturor competențelor, conform standardelor de pregătire profesională, folosindu-se toate tipurile de itemi și forme de evaluare 

variate, aplicabile doar la disciplinele din sfera Tehnologii. Elevii au fost notați ritmic, însumându-se cate note au fost posibile pe fiecare modul, in functie si de 

prezenta online a elevilor si de functionalitatea internetului si a gadget-urilor de tinute de acestia fapt care presupune un mare volum de muncă, fise de lucru, 

proiecte,  utilizarea și completarea unor documente specifice, dar și o fidelă reprezentare a nivelului de pregătire a fiecărui elev. 

    -Interasistența la ore - În cadrul interasistențelor la ore, am constatat orientarea cadrelor catedrei spre utilizarea metodelor moderne de predare, potrivite 

pentru predarea online,   bazate pe rolul activ al elevilor în desfășurarea lecțiilor, metode care a trebuit să fie adaptate la nivelul fiecărei clase și al fiecărui elev, 

funcție de potențialul lor intelectual. Am acordat indrumari pentru intocmirea CDS-ului la clasa a XI-a profesionala – Promovarea marfurilor, intocmit de 

Simandan Daiana, profesor suplinitor debutant. 

    -Cadrele didactice din catedră au întocmit portofolii personale, pe care le-am verificat, îndrumând pentru a se respecta metodologia indicată. 

 

   B. ACTIVITĂȚI ȘCOLARE SPECIFICE CATEDREI 



 1. ACTIVITĂȚI ȘCOLARE 

    Teste inițiale - Au fost aplicate la modulele cu continuitate din anii anteriori. Unde s-au constatat lacune, am organizat ore de pregătire suplimentară, 

reușind să aducem elevii la nivelul corespunzător. 

    -Lucrări de certificare a competențelor profesionale – La inceputul lunii noiembrie 2021 s-au repartizat la elevi temele pentru lucrările de certificare a 

competențelor profesionale și s-au stabilit profesorii îndrumători, aceștia îndrumând elevii în realizarea lor conform normelor metodologice (prof. Ocneriu 

Georgets si  prof.  Constantinescu Simona pentru clasa XII A si prof. Anghelus Emanuela pentru clasa XII B) in cadrul programului de pregatire stabilit prin 

Proiectul ROSE si la orele de pregatire practica. 

    - Olimpiade și concursuri școlare – La concursul de ceconomie Virgil Madgearu am obtinut mentiune, au participat elevi din clasele XI A si XII A 

pregatiti de prof Anghelus Emanuela, Constantinescu Simona si Simandan Daiana. 

    - Proiecte  - În cursul semestrului I an scolar 2021- 2022 s-a derulat proiectul ROSE „Impreuna pentru progres”in cadrul caruia s-au desfasurat activitati 

de pregatire pentru examenul de Certificare a competentelor profesionale.   

    - Activități remediale – cadrele didactice din catedra au desfășurat o muncă permanentă cu elevii participanți la concursuri școlare, precum și cu elevii cu 

nevoi suplimentare de pregătire. S-a depus un efort comun și susținut în coordonarea proiectelor de diplomă, pentru a fi intocmite în mod corespunzător, in 

conformitate cu normele metodologice. Proiectele sunt intr-un stadiu avansat de finalizare, cativa elevi chiar le-au finalizat.  

 IN situatia intreruperii cursurilor din cauza pandemiei, profesorii din aria curriculara Tehnologii au desfasurat o ampla activitate online, inclusiv orele de 

pregatire practica, punand in aplicare metode adecvate de predare- invatare, potrivite pentru activitatea online. 

In ceea ce priveste procentul de promovabilitate, la modulele de specialitate nu s-au incheiat mediile, iar la TIC si Educatie antreprenoriala procentul de 

promovabilitate este de 100%. 

 

 

   2. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

    -Membrii catedrei Tehnologii s-au implicat activ in fiecare an în organizarea și desfășurarea multor activități extrașcolare, activitati care in acest an nu au 

putut fi organizate la fel de multe ca in anii anteriori din cauza Pandemiei.   

 

 

Din pacate, organizarea si desfasurarea de activitati extrascolare a fost mult diminuata din cauza Pandemiei , dar membrii catedrei Tehnologii s-au implicat activ 

în organizarea și desfășurarea de activități extrașcolare, atat fizic cat si in mediul virtual  astfel: 

-participare la informare și dezbatere pe tema Sars Cov 19 alături de elevii claselor la care sunt diriginti 

- participare la Ziua Educatiei 05.10.2021 cu elevii claselor care au prezentat căteva desene și referate în cadrul orei de dirigenție. 

-Organizator activitate voluntariat, donație de haine, jucării și alimente famililor defavorizate in cadrul Snac prin proiectul,,De la suflet de copil către suflet de 

copil,, cu elevii claselor, în parteneriat cu Crucea Roșie Lipova 

-acțiune de ecologizare în cadrul proiectului Pentru un viitor mai curat alături de elevii claselor pe Malul Mureșului în parteneriat cu Primăria Lipova. 

-participare la depunerea de coroane de 1 Decembrie la monumentul lui Sever Bocu, elevii clasei a IX-a A au depus coroana din parte liceului. 



-decorarea orașului lui Moș Crăciun din Parcul Mare din Lipova cu ocazia sărbătorilor de iarnă cu elevii claselor în parteneriat cu Clubul Copiilor Lipova în 

cadrul proiectului Bucuriile iernii. 

-participare la Serbarea de Crăciun din cadrul Liceului ,,Sever Bocu,, Lipova 

-adunare de sponsorizări pentru a premia elevii liceului la serbarea de Crăciun, sponsorizări adunate de la diverși agenți economici din Lipova. 

-participare la cercurile pedagogice organizate de către doamna inspector Moller Camelia pe teme de educativ. 

- Participare la sesiunea de comunicari “Uniti pentru sporirea securitatii cibernetice la nivel European”- clasa a X-a A 

 

    O importanta activitate extracurriculară desfășurată de toți membrii catedrei a fost inventarierea patrimoniului școlii, sarcină de care ne-am achitat cu 

responsabilitate și în deplin respect al normelor și regulilor prevazute de Legea Contabilității. 

 

 

3. FORMAREA CONTINUĂ 

    Toți membrii catedrei au participat la toate ședințele comisiei metodice precum  aceste activități desfășurându-se conform planificării. S-au dezbătut teme 

de interes precum Desfasurarea practicii in sistem online, propuneri si experiente. 

D-nele prof. Berzovan Corina, Anghelus Emanuela si Constantinescu Simona au participat la cursul Comunicarea si tehnici psihologice de influentare a 

comportamentului – (18 credite) desfasurat de catre ARCI Cluj. 

D-na prof. Ocneriu Georgeta a participat la Conferinta online ( training) sustinuta de Asociatia Maxwell Romania – Lectii de dirigentie, pe care ulterior le-a 

utilizat la clasa a X-a A  

      

4. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN COLABORARE CU ALTE INSTITUȚII 

    Pentru anul școlar 2021-2022  am incheiat parteneriate cu agentii economici zonali pentru desfasurarea orelor de practica, am derulat activități în 

parteneriat astfel: Parteneriat cu Crucea Roșie Lipova, cu Muzeul Lipova, Primaria si Centrul de informare turistica si Clubul Copiilor Lipova. 

 

    Apreciez activitatea catedrei Tehnologii în Semestrul I anul școlar 2021-2022 ca fiind una complexă, cu multe provocari și le mulțumesc pe această cale 

profesoarelor din catedră pentru modul în care s-au achitat de sarcinile profesionale.  

    Puncte tari si puncte slabe, oportunitati si amenintari: 

 Puncte tari: 

- toate cadrele didactice din catedra sunt calificate si titulare, gradul didactic 1, având o colega detasata si suplinita de o colega debutant. 

 

- toti membrii catedrei sunt implicati in multe comisii la nivelul scolii unii in calitate de presedinti de comisie: Anghelus Emanuela – responsabil formare 

continua si consilier educativ, Costantinescu Simona – responsabil CEAC, Ocneriu Georgeta – Responsabil catedra Tehnologii, Presedinte Comisie de 

inventariere; 

 Puncte slabe:  



-elevi care renunta la intocmirea lucrarilor de certificare a competentelor profesionale chiar daca sunt ajutati de profesorii coordonatori, elevi care nu pot participa 

la orele online din motive de disfunctionalitate a internetului, limitarea activitatilor extracurriculare din cauza Pandemiei. 

 Oportunitati: 

-Participare la cursuri de formare, sesiuni, conferinte 

-grade didactice 

-proiecte Europene ERASMUS 

 Amenintari:  

-populatia scolara in scadere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEDRA  OM  ȘI  SOCIETATE 

AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

 

ACTIVITĂŢI ŞCOLARE GENERALE 

      

                 În anul școlar 2021-2022, catedra Om și societate a fost alcătuită din 9 membri respectiv 

-  profesor Popa Sergiu la disciplina Educație fizică și sport,  

- profesor Matei Cornelia la disciplina Educație Muzicală,  

- profesor Iercoșan Marius la disciplina Educație Plastică,  

- profesor Sas Emanuel la disciplina Religie ortodoxă și  

- Iliesi Georgeta la disciplina Religie neoprotestantă,  

- profesor Mitea Mihai la disciplina Istorie,  

- profesor Marghiolu Claudiu la diciplinele Logică și Psihologie,  

- profesor Chirilă Ioana Lavinia la disciplina Educație socială,  

- profesor Petracovschi Lavinia la disciplina Geografie. 

-  

-  Aceștia au desfășurat următoarele activități: 

 

➢ Atașarea programelor școlare în vigoare la portofoliul personal 

➢ Studierea programelor școlare în vederea întocmirii planificărilor calendaristice semestriale și anuale 

➢ Identificarea lacunelor elevilor și a materiei care nu a fost eventual parcursă în anul anterior detaliat din cauza condițiilor în care s-au desfășurat 

cursurile în perioada pandemiei 

➢ Elaborarea la timp a planificărilor calendaristice conform programelor școlare, respectând reglementările privind forma și conținutul lor, corelând 

conținuturile cu competențele specifice și adaptându-le la particularitățile elevilor și la specificul școlii 

➢ Selectarea manualelor școlare și a auxiliarelor curriculare în funcție de conținuturile învățării și de nivelul de pregătire al elevilor 

➢ Folosirea de manuale, culegeri și fișe de activitate, de materiale didactice specifice disciplinelor predate pentru asigurarea caracterului aplicativ al 

cunoștințelor 

➢ Consultarea lucrărilor de pedagogie și metodica predării din biblioteca de specialitate în vederea proiectării și realizării activităților didactice 

➢ Realizarea proiectării unităților de învățare și a proiectelor și schițelor de lecție în concordanță cu programa șccolară, corelând competențele 

specifice cu obiectivele operaționale, conținuturile și activitățile de învățare propuse 



➢ Alegerea unor metode și mijloace didactice adecvate acestora precum și nivelului clasei și particularităților individuale ale elevilor-metode active și 

interactive și activități de învățare centrate pe elev 

➢ Abordarea in cadrul lecțiilor realizate, a unor noțiuni din perspectivă transdisciplinară în vederea integrării acestora în sistemul de cunoștințe 

științifice ale elevilor, aasigurării transferului lor în diverse contexte și a înțelegerii caracterului lor aplicativ 

➢ Studierea platformei educaționale Microsoft Teams și adaptarea întregului demers pedagogic la posibilitățile oferite de aceasta în perioadele de 

predare online 

➢ Informarea elevilor privind planficarea activităților de evaluare și metodologia utilizată 

➢ Comunicarea obiectivelor, criteriilor și a procedurilor de evaluare orală și scrisă elevilor și părinților 

➢ Elaborarea, administrarea, notarea și analiza de teste de evaluare continuă și sumativă, inclusiv în sistem online 

➢ Elaborarea și administrarea de teste de evaluare care au conținut toate tipurile de itemi: obiectivi, semiobiectivi, subiectivi,, inclusiv sub forma 

chestionarelor online 

➢ Formularea itemilor urmărind realizarea corelării acestora cu obiectivele și conținuturile învățării 

➢ Notarea ritmică și comunicarea individuală a rezultatelor evaluării, justificând notele acordate 

➢ Elaborarea și prezentarea baremelor de notare 

➢ Intocmirea situațiilor statistice la sfârșit de semestru și an școlar 

➢ Comunicarea situațiilor școlare la sfârșit de semestru și an școlar 

 

 

ACTIVITĂŢI ŞCOLARE SPECIFICE CATEDREI 

  

ACTIVITĂŢI ŞCOLARE  

     Activitatea didactică s-a desfășurat în acest semestru fizic dar și în sistem online, pe platforma Microsoft Teams, pentru elevii aflați în izolare sau în 

carantină. Profesorii și-au adaptat activitatea de predare și evaluare condițiilor specifice sistemului online, în așa fel încât să iși atingă obiectivele propuse  și 

să realizeze o evaluare obiectivă. Evaluarea s-a realizat oral, în scris, prin proiecte și activități practice. La nivelul catedrei a existat o comunicare bună și o 

colaborare bună cu diriginții în vederea monitorizării prezenței și activității elevilor. Participarea elevilor la orele de curs a fost uneori agravată de problemele 

traficului de internet, a semnalului slab datorat vremii și a problemelor apărute în funcționarea laptopurilor, a tabletelor sau a telefoanelor mobile. 

          TESTELE INIȚIALE –STATISTICA NOTELOR 

 

     Având în vedere că activitatea s-a desfășurat și în primul semestru și online, administrarea testelor inițiale nu a fost posibilă la clasa a IX-a doar la clasa a V-a 

A și B. Profesorii au identificat lacunele existente în cunoștințele elevilor precum și competențele nedobândite și le-au corelat cu gradul de predare a materiei, au 

planificat și realizat activități de învățare remediale în cadrul orelor de curs. La disciplina geografie s-au realizat ore de pregătire suplimentară în cadrul 



proiectului Rose, la clasa a XII-a, pentru susținerea examenului național de bacalaureat. S-a urmărit remedierea lacunelor existente și aprofundarea noțiunilor prin 

realizarea de teste, astfel încât elevii să fie familiarizați cu tipurile de subiecte de la examenul național de bacalaureat. 

 

În urma testării inițiale, clasa a V-a A și a V-a B au obținut următoarele rezultate: 

 

Clasa a V-a A: 

 

Note între 1-2...0 

Note între 2-3...1 

Note între 3-4...3 

Note între 4-5...2 

Note între 5-6...5 

Note între 6-7...5 

Note între 7-8...0 

Note între 8-9...0 

Note între 9-10...1 

Media clasei a V-a A a fost 5,05 iar procentul de promovabilitate 64%. 

 

Clasa a V-a B: 

 

Note între 1-2...0 

Note între 2-3...2 

Note între 3-4...1 

Note între 4-5...4 

Note între 5-6...2 

Note între 6-7...1 

Note între 7-8...3 

Note între 8-9...4 

Note între 9-10...2 

Media clasei a V-a B a fost 5,63 iar procentul de promovabilitate 68%. 

 

 

 



 

     

 OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE 

 

Profesor Popa Sergiu a participat la următoarele concursuri: 

1. Faza locală fotbal băieți gimnaziu- locul 2 ( Iovescu Denis, Miculiț Alberto, Crăciunescu Roberto, Zaborilă Yannis, Mânzat Răzvan, Miculiță Ovidiu, 

Gherman Andrei, Iorga Robert, Pop Antonio, Constantinescu Flavius) 

2. Faza județeană volei fete liceu- locul 2 ( Chelmăgan Lusisana, Lingurar Bianca, Lucuța Bianca, Răduț Sonia, Pop Iulia, Constantin Alina, Pantea 

Emanuela, Cuzman Roxana) 

3. Faza județeană CROS-locul 4 ( Mânzat Răzvan gimnaziu băieți și Răduț Sonia liceu fete) 

4. Faza zonală volei băieți gimnaziu- locul 2 ( Iovescu Denis, Mânzat Răzvan, Miculiț Alberto, Crăciunescu Roberto, Zaborilă Yannis, Pop Antonio, 

Constantinescu Flavius, Sălășan Raul, Răileanu Alin, Cotoc Emanuel, Miculiță Ovidiu) 

5. Faza județeană volei băieți liceu- locul 4 ( Klepp Lucas, Sălăjan Cristian, Cărlănaru Mircea, Stănescu Paul, Muntea Nicolae, Stoian Denis, Munteanu 

Alexandru) 

6. Faza județeană tenis de masă-locul 3 ( Klepp Lucas liceu băieți, Miculiță Ovidiu gimnaziu băieți) 

7. Faza județeană volei fete gimnaziu-locul 3 ( Petracovschi Carla, Ghelzinger Olimpia, Luncan Andra, Stoiconi Sefora, Lingurar Daliana, Botoș Claudia, 

Gabor Andreea, Pânzaru Andra, Zlibuț Raisa, Chesințan Teodora, Costea Miruna, Sorinca Maria) 

     Profesor Sas Emanuel a participat la olimpiada județeană de religie, calificându-se la faza națională prin eleva Kuczera Valentina. Aceasta a obținut premiul 

special la națională cu nota 9 ( nouă). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REZULTATE BACALAUREAT 

  REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT, LA DISCIPLINA GEOGRAFIE,  ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

        În cadrul examenului național de bacalaureat, an școlar 2021-2022, din totalul elevilor clasei a XII-a, respectiv 54, s-au prezentat 44 de elevi iar  36 au 

promovat, 8 au fost respinși. Procentul de promovabilitate al examenului național de bacalaureat, la disciplina Geografie a fost de 81,81%. 

     În cadrul proiectului ROSE, activitatea desfășurată a constat în pregătirea elevilor din clasele a XII-a , în vederea susținerii examenului național de 

bacalaureat. Pregătirea acestui examen s-a realizat printr-o recapitulare a materiei din programa pentru bacalaureat, insistând pe eliminarea greșelilor care se fac 

în mod frecvent. Am rezolvat împreună cu elevii variante de subiecte de examen pentru familiarizarea lor cu toate tipurile de itemi cerute precum și teste de 

antrenament propuse de ministerul educației. 

     Principalele obiective urmărite au fost:  

- familiarizarea elevilor cu structura testului de bacalaureat și cu toate tipurile de itemi 

- formarea deprinderilor de muncă individuală, conștientă și constantă precum și  în echipă, de a căuta răspunsuri la întrebări pe suporturi grafice și 

cartografice, de a citi, interpreta și suprapune hărțile, de a extrage note esențiale și definitorii din fenomene și procese, deprinderi de comunicare 

orală. 

- buna cunoaștere a formulelor de calcul 

- creșterea interesului pentru promovarea examenului de bacalaureat 

- formarea unei dorințe constante de pregătire intensă a examenului și promovare a acestuia în procent de 100%  

     Principalele măsuri aplicate au fost: 

➢ combaterea atenției deficitare și a slabei concentrări asupra rezolvării subiectelor 

➢ recapitulări constante a noțiunilor fundamentale pentru a suplinii carențele din clasele gimnaziale și a rezolva fară dificultate toate subiectele 

➢  insistare pe subiectul II România, unități majore de relief, ape, orașe și pe țările vecine României 

➢  lucru diferențiat pentru recuperarea lacunelor 

➢ evaluare sistematică 



➢ rezolvare teste bacalaureat într-un număr foarte mare 

 

 

     Indicatori de evaluare:  

Note între: 

0-1,99   0   

2-2,99   1 

3-3,99   3 

4-4,99   4 

5-5,99   4 

6-6,99   8 

7-7,99   15 

8-8,99   5 

9-9,99   4 

10          0 

 

     Comparând rezultatele obținute după examenul de simulare bacalaureat cu cele de după examenul național de bacalaureat, constat o creștere a procentului de 

promovabilitate de la 77,77% la 81,81%. Acest lucru se datorează  și activității desfășurate în cadrul orelor remediale, din proiectul ROSE. 



ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE-IMPLICAREA ÎN PROIECTE-LECȚII DESCHISE-BENEFICIARI BURSE 

Profesorii: Popa Sergiu, Mitea Mihai, Petracovschi Lavinia au însoțit elevii în excursiile organizate la nivel de școală la Sibiu și Sighișoara.  

 Profesor Popa Sergiu a organizat în data de 14-16 ianuarie, excursie la Arieșeni, împreună cu elevii claselor a VII-a și a VIII-a.  

Toți membrii catedrei au participat la activitățile desfășurate în luna octombrie: ziua educației,  decembrie: colinde și voluntariat, ianuarie: unirea principatelor, 

februarie: dragobetele copiilor, martie: mărțișor și ziua internațională a femeii, supraveghere examen național de simulare bacalaureat și corectare, aprilie: târg 

pascal, voluntariat, mai: ecologizare, activități sportive, antibulying, iunie: profesori supraveghetori în cadrul examenului Evaluare Națională.   

Profesor Mitea Mihai a desfășurat o seie de activități, marcând împreună cu elevii claselor de gimnaziu, importanța Unirii Principatelor. A realizat și o expoziție 

de desene, încurajând participarea copiilor în astfel de activități care îmbină talentul copiilor în diverse domenii: istoric, geografic, plastic. 

Sub îndrumarea doamnei profesor Petracovschi Lavinia, elevii claselor a V-a au realizat machete ale unor vulcani, încercând să surprindă prin imaginația și 

creativitatea lor aspecte reale din manifestarea unei erupții vulcanice. 

Profesor Iercoșan Marius a realizat expoziții cu temele: Toamna, 1 Decembrie, Iarna, Primăvara, Paște, Ziua Europei, Design. Deasemenea a participat la 

decorarea zidului din curtea școlii. 

 

 

FORMAREA CONTINUĂ 

 

CERC METODIC-ACTIVITĂȚI METODICE LA NIVEL ZONAL-JUDEȚEAN 

Membrii catedrei au participat  la consfătuirile cadrelor didactice desfășurate la începutul anului școlar și la activitățile metodice organizate pe discipline pe 

parcursul anului.  

Consfătuirile la disciplina geografie, zona valea Mureșului, s-au desfășurat joi, 23 septembrie, online iar activitatea metodică semestrială joi, 25 noiembrie tot 

online, cu participarea doamnei inspector Savulov Simona. 

Consfătuirile la disciplina educație fizică și sport s-au desfășurat online, în data de 1 octombrie iar activitatea metodică semestrială în data de 21 decembrie tot 

online. 

Profesor Mitea Mihai a susținut în cadrul activității metodice a profesorilor de istorie prezentarea cu tema: Armonizarea programei de clasa a IX-a cu noile 

tendințe actuale în desfășurarea activității didactice,prin raportare la elementele de continuitate în programele școlare de gimnaziu și liceu.  

      

   

   FORMARE PROFESIONALĂ  

- Profesor Popa Sergiu (titular) – definitivat, înscris la gradul II 

- Profesor  Sas Emanuel (suplinitor) - fară grad didactic 

- Profesor Petracovschi Lavinia (titular)- grad didactic I 



- Profesor Mitea Mihai (suplinitor)-fară grad didactic 

- Profesor Marghiolu Claudiu (titular)- grad didactic definitivat 

- Profesor Chirilă Ionela Lavinia- grad didactic definitivat 

- Profesor Matei Cornelia(suplinitor)-fară grad didactic 

- Profesor Iercosan Marius(titular)-grad didactic II 

- Profesor Iliesi Geta(titular)- grad didactic definitivat 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

      

 

 

 

                                                                                                                            

RAPORTUL  DE ACTIVITATE SEMESTRIAL 

AL COORDONATORULUI PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE 

2021/2022 

 

 

• Date generale 

Denumire unitate şcolară Liceul ,,Sever Bocu” Lipova. 

Localitate Lipova 

Adresa Strada Vasile Bugariu nr. 5 

Telefon/Fax 0257563434 

Număr de 

elevi 

 

 

Preşcolar 232 

Primar 0 

Gimnazial 158 

Liceal 159/profesională 13 

Număr de 

cadre 

didactice 

 28 

E-mail severbocu@yahoo.com 

Perioada de raportare  an școlar 2021/2022 

Data întocmirii raportului 01.07.2022   

 

2. Activitatea educativă 

2.1. PROIECTE  EDUCATIVE  ORGANIZATE/DERULATE  LA NIVELUL ŞCOLII – proiectele iniţiate de cadrele didactice din şcoală (cuprinse în 

Calendarul Activităţilor Educative la nivelul şcolii)  sau derulate în parteneriat cu alte instituţii;  programele/proiectele naţionale (Săptămâna Educaţiei 

Globale, Festivalul Şanselor Tale, Patrula de Reciclare, Ziua Ştafetei etc.) 



 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

TITLUL PROIECTULUI 

 

COORDONATOR 

 

PERIOADA 

Participanţi (numeric) 

Elevi Cadre 

did. 

Alţii 

(precizaţi) 

 GRADINITA, NOUA MEA 

FAMILIE!“ 

Sas Adina 

Suceava Landiana 

Zsok Carla  

Septembrie 15 1  

  ,,FESTIVALUL 

DOVLEACULUI” 

- EDITIA A III A 

–REALIZARE MASTI DE 

HALLOWEEN,DECORARE 

DOVLECI,ETC 

Sas Adina 

Suceava Landiana 

Zsok Carla  

Octombrie 15 

 

1 

1 

1 

 

 ,,TOAMNA, FRUMUSEŢE, 

BOGĂŢIE ŞI CULOARE” 

-OBSERVARE ÎN NATURĂ  

-COLECȚIONARE DE 

MATERIALE DIN 

NATURĂ  

-ACTIVITĂȚI PRACTICE  

-EXPOZIŢIE CU 

LUCRĂRILE COPIILOR      

Sas Adina 

Suceava Landiana 

Zsok Carla  

Noiembrie 15 1  

  ,,SUNT ROMAN, ROMAN 

VOINIC! “ 

- ACTIVITĂȚI ARTISTICO 

–PLASTICE,VIZIONARE 

FILMULETE ISTORICE -

SURSA YOUTUBE ETC. 

 

,,ATELIERUL LUI MOS 

Sas Adina 

Suceava Landiana 

Zsok Carla  

Decembrie 15 

20 

1  



CRĂCIUN’’ ATELIER DE 

CREATIE IN SALA DE 

GRUPA  

 ,,HAI SA DAM MANA CU 

MANA!” 

-DEZBATERE, 

PREZENTĂRI PPT., HORA 

UNIRII, RECITARE POEZII, 

VIZIONARE POVEȘTI; 

-ACTIVITATE PRACTICĂ 

COSTUMUL NAȚIONAL 

Sas Adina 

Suceavă Landiana 

Zsok Carla 

Ianuarie  15 1  

 „INCURSIUNE IN 

TRECUT....” 

 

-VIZITA LA MUZEUL 

ORASENESC LIPOVA 

-REALIZAREA UNOR 

LUCRARI ETNOGRAFICE          

Sas Adina 

Suceava Landiana 

Zsok Carla  

Februarie 15 1  

 ,MĂRȚIȘORUL, BUCURIA 

PRIMĂVERII!” 

                   –EDITIA A- II-A  

 EXPOZIȚII 

,,MARTISOARE 

ZAMBITOARE”        

EDITIA A –X – A 

-CONCURS NATIONAL 

,,LA MULTI ANI,IUBITA 

MAMA!’’ 

( ACTIVITATE ARTISTICO-

PLASTICA 

Sas Adina 

Suceava Landiana 

Zsok Carla  

Martie  15 1  

 ,,PASTELE,SARBATOAREA 

CELOR BUNI....”-

Sas Adina 

Suceava Landiana 

Aprilie 15 1  



INCONDEIERE OUA DE 

PASTE, CONFECTIONARE 

FELICITARI,EXPOZITII; 

-PARTICIPAREA LA 

SLUJBA RELIGIOASA       

Zsok Carla  

   

,,SA PROTEJAM NATURA!”  

–  DRUMEȚII ÎN 

ÎMPREJURIMI 

-ACTIVITATE  DE 

ECOLOGIZARE, 

RECICLARE DEȘEURI      

Sas Adina 

Suceava Landiana 

Zsok Carla  

Mai 20 1  

 1 IUNIE – ZIUA 

INTERNAȚIONALĂ A 

COPILULUI !” – 

ACTIVITĂȚI RECREATIVE, 

JOCURI ALE COPILĂRIEI, 

EXCURSII       

Sas Adina 

Suceava Landiana 

Zsok Carla  

Iunie  15 1  

     GRĂDINIŢA, 

ARGUMENT PENTRU 

DIVERSITATE 

CULTURALĂ  

 

 

ZIUA PORŢILOR 

DESCHISE 

ACTIVITATE DE 

VOLUNTARIAT 

„DĂRUIM DIN SUFLET!” 

OFERIREA UNOR JUCĂRII 

PENTRU COPIII DIN 

CASELE DE TIP FAMILIAL 

Stepan Claudia 

Șofron Viorica 

Felicia 

Septembrie 20 1  



DIN LIPOVA 

  TOAMNĂ HAZLIE, 

TOAMNĂ AURIE! 

EXPOZIŢIE -

SĂRBĂTOAREA  

RECOLTEI 

CARNAVALUL TOAMNEI 

CONCURS „DE CE 

CONSUMĂM FRUCTE ŞI 

LEGUME?” 

ZIUA EDUCAŢIEI 

 

CONFECŢIONAREA UNUI 

AFIŞ 

 

SĂ NE CUNOAŞTEM 

TRECUTUL! 

ZIUA ARMATEI ROMÂNE  

Stepan Claudia 

Șofron Viorica 

Felicia 

Octombrie 15 1  

 NE INFRUMUSEŢĂM 

GRĂDINIŢA! 

 

PLANTARE DE 

CRIZANTEME ÎN CURTEA 

GRĂDINIŢEI 

MICII ECOLOGIŞTI! 

EXPOZIŢIE-NATURA, 

PRIETENA OMULUI – 

CONCURS ÎNTRE GRUPE 

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN 

CORP  

SĂNĂTOS! 

 

ÎNTÂLNIRE CU UN MEDIC 

Stepan Claudia 

Șofron Viorica 

Felicia 

Noiembrie  20 1  



STOMATOLOG      

 OBICEIURI DIN STRĂBUNI 

EXPOZIŢIE”ÎN 

AŞTEPTAREA MOŞULUI!” 

 

CONCURS”FACEM O 

PRĂJITURĂ DE 

SĂRBĂTORI” 

 

CU” PLUGUŞORUL” LA 

INSTITUŢII  

 

SERBAREA”VINE,VINE 

MOŞ CRĂCIUN!” 

 

MÂNDRU CĂ SUNT 

ROMÂN! 

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! 

Stepan Claudia 

Șofron Viorica 

Felicia 

Decembrie 20   

 MIHAI EMINESCU-

POETUL NEPERECHE! 

PROGRAM ARTISTIC 

MÂNDRU CĂ SUNT 

ROMÂN! 

EXPOZIŢIE-ZIUA UNIRII 

PRINCIPATELOR ROMÂNE 

Stepan Claudia 

Șofron Viorica 

Felicia 

Ianuarie  20 1  

 EU SIMT, EU CREEZ, EU 

EXPRIM! 

EXPOZIŢIA DE 

MĂRŢIŞOARE- „FANTEZIE 

ŞI CULOARE” 

FOCUL-PRIETEN SAU 

DUŞMAN! 

Stepan Claudia 

Șofron Viorica 

Felicia 

Februarie 20 1  



ÎNTÂLNIRE CU UN 

POMPIER 

MINTE SANĂTOASĂ ÎN 

CORP SĂNĂTOS! 

 

ACTIVITATE DE 

EDUCAŢIE SANITARĂ CU 

CRUCEA ROŞIE 

   EU SIMT, EU CREEZ, EU 

EXPRIM! 

EXPOZIŢIE”DE ZIUA 

MAMEI!” 

 

 

SERBAREA”E ZIUA 

TA,MĂMICO!” 

 

ACTIVITATE DE 

VOLUNTARIAT 

„SUNT MIC, DAR CU 

INIMĂ MARE!” – 

VIZITAREA AZILULUI DE 

BĂTRÂNI ŞI OFERIREA DE 

MICI CADOURI 

ZIUA INTERNAŢIONLĂ A 

PĂDURILOR(21MARTIE) 

PLANTARE DE POMI” UN 

COPIL-UN POM!” 

 

Stepan Claudia 

Șofron Viorica 

Felicia 

Martie 20 1  

 ZIUA INTERNAŢIONLĂ A 

PĂMÂNTULUI(22APRILIE) 

EXPOZIŢIE”SALVAŢI 

PLANETA ALBASTRĂ!” 

Stepan Claudia 

Șofron Viorica 

Felicia 

Aprilie 15 1  



EU SIMT, EU CREEZ, EU 

EXPRIM! 

TÂRGUL DE PAŞTE           

 ZIUA EUROPEI(9 MAI) 

PROGRAM ARTISTIC, 

VIZIONARE FILM, 

REALIZAREA 

STEAGURILOR ŢĂRILOR 

UE, EXPOZIŢIE 

ZIUA EROILOR(21 MAI) 

DEPUNERI DE FLORI LA 

MONUMENTUL EROILOR 

 

ZIUA POLIŢIEI ROMÂNE 

„ PIETONULE, FII CU 

OCHII ÎN PATRU!”-

ÎNTÂLNIRE CU UN 

POLIŢIST 

SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS! 

ÎNTÂLNIRE CU MEDICUL 

ŞCOLAR  

LA MULŢI ANI, 

COPILĂRIE! 

PARTICIPARE LA 

ACTIVITĂŢI  CULTURAL-

SPORTIVE ORGANIZATE 

CU OCAZIA ZILEI 

COPILULUI 

 

ACTIVITATE DE 

VOLUNTARIAT 

 

 

Stepan Claudia 

Șofron Viorica 

Felicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 

 

 

 

 

 

 

Iunie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 1  



„COPII SUNTEM TOŢI!” – 

ÎN PARTENERIAT CU 

CENTRUL DE 

RECUPERARE PENTRU 

COPII LIPOVA 

SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS! 

 

CONCURS DE EDUCAŢIE 

SANITARĂ” NICI O ZI 

FĂRĂ LAPTE!” 

RĂMAS BUN, GRĂDINIŢĂ! 

SERBAREA DE SFÂRŞIT 

DE AN  

  

DRAGA MEA GRĂDINIȚĂ, 

BINE TE-AM GĂSIT!- 

REGULI PE CARE 

TREBUIE SA LE 

RESPECTAM PENTRU A 

PREVENI INFECTAREA CU 

NOUL CORONAVIRUS         

Henț Adriana 

Datcu Daniela 

Septembrie 20 1  

 ZIUA EDUCAȚIEI 

CARTEA,PRIETENA MEA 

Henț Adriana 

Datcu Daniela 

Octombrie 15 1  

 PODOABE ȘI FELICITĂRI 

PENTRU CRĂCIUN- 

ACTIVITATE PRACTICĂ         

Henț Adriana 

Datcu Daniela 

Noiembrie 15 1  

 VINE,VINE MOȘ 

CRĂCIUN!       

Henț Adriana 

Datcu Daniela 
Decembrie 15 1  

 HORA UNIRII-LUCRARE 

COLECTIVĂ 

Henț Adriana 

Datcu Daniela 
Ianuarie 

 

   



 

CONFECȚIONĂM 

MĂRȚIȘOARE- 

ACTIVITATE PRACTICĂ          

 

 

TE IUBESC, 

MĂMICO!- ACTIVITATE 

PRACTICA    

 

 

 

 

Februarie 

 

 

Martie 

 

 VIZIONAREA UNUI FILM 

EDUCATIV PENTRU COPII 

Henț Adriana 

Datcu Daniela 
Aprilie 15 1  

 SUNTEM EUROPENI- 

LUCRARE COLECTIVĂ-

PICTURĂ        

Henț Adriana 

Datcu Daniela 

Mai 20 1  

 1 IUNIE,ZIUA COPIILOR- 

DIFERITE CONCURSURI 

Henț Adriana 

Datcu Daniela 

Iunie 15 1  

  Budea Daniela Septembrie 15 1  

 “FESTIVALUL 

TOAMNEI” – 

ACTIVITATE 

PRACTICĂ 

Budea Daniela Octombrie 20 2  



 ”PITIC FRUMOS,PITIC 

DEȘTEPT”-CONCURS DE 

CULTURA GENERALA 

 

SERBAREA DE  CRACIUN 

 

 

 

”ZIUA UNIRII”-CONCURS 

DE DESENE 

 

 

 

 

”SĂNIUȚA VESELIEI”- 

CONCURS SĂNIUȘ 

 

Budea Daniela Noiembrie 

 

 

 

 

 

Decembrie 

 

 

 

 

 

 

 Ianuarie  

 

 

 

 

 

 

Februarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 PROGRAM Budea Martie 20 4  



ARTISTIC”ZIUA MAMEI” Daniela  

 “PLANTAM FLORI IN 

CURTEA GRĂDINIŢEI” 

Budea Daniela Aprilie    

 ”MICII ECOLOGISTI”-

ACTIVITATE DE 

ECOLOGIZARE 

ÎMPREJURIMI 

“SERBARE DE SFÂRȘIT DE 

AN” 

 

Budea Daniela Mai 

 

Iunie 

28 

28 

1  

 ZIUA MONDIALĂ A 

MUZICII  INTERPRETARE 

CÎNTECE VOAL ȘI 

INSTRUMENTAL. 

 

 

„ZIUA EDUCAȚIEI” 

„SUNT COPIL CIVILIZAT 

ȘI EDUCAT!”- 

CONVORBIRE 

 

ZIUA ALIMENTAȚIEI 

ÎNTÂLNIRE CU MEDICUL 

PEDIATRU DE LA 

CABINETUL MEDICAL 

ȘCOLAR 

Banciu Daniela 

Cleuța Valentina 

Septembrie 28 1  

 DĂRUIM FRUCTE ȘI Banciu Daniela Octombrie 28 1  



LEGUME”  - CAMPANIE 

UMANITARĂ 

„PE CĂRĂRILE TOAMNEI” 

EXPOZIȚIE CU LUCRĂRI 

REALIZATE DIN PORUMB  

Cleuța Valentina 

 “COLINDĂM, COLINDĂM “ 

INTERPRETARE -COLINDE  

Banciu Daniela 

Cleuța Valentina 

Noiembrie 28 1  

  

  

COLINDĂM, COLINDĂM “ 

INTERPRETARE -COLINDE  

 

 

 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ 

A OMULUI DE ZĂPADĂ 

CONFECȚIE – OAMENI DE 

ZĂPADĂ 

 

TEMĂ DE DISCUȚIE. 

„SĂNĂTATEA  ÎNAINTE 

DE TOATE 

 

“EZIUA TA MĂMICO! “ 

 EXPOZIŢIE CU LUCRĂRI 

REALIZATE DE COPII.                 

ZIUA POLIȚIEI ROMÂNE 

„STRADA NU E LOC DE 

JOACĂ” 

Banciu Daniela 

Cleuța Valentina 

 

Decembrie 

 

 

Ianuarie 

 

 

 

Februarie 

 

 

 

 

 

 

Martie 

25 1  



(ACTIVITATE 

DESFĂȘURATĂ 

ÎMPREUNĂ CU UN 

REPREZENTANT AL 

POLIȚIEI)  

 

 “INIMI DE COPII”, 

ACŢIUNE CARITABILĂ-

,COLECTAREA DE 

AJUTOARE PENTRU 

COPIII DEFAVORIZAŢI,  

EDIŢIA A VIII-A 

Banciu Daniela 

Cleuța Valentina 

Aprilie 25 1  

 ZIUA MONDIALĂ A 

RÂSULUI 

„CAMPANIA DE ZÂMBETE 

         

    „1 IUNIE-ZIUA 

TUTUROR COPIILOR” 

ÎNTRECERI SPORTIVE 

Banciu Daniela 

Cleuța Valentina 

Mai 

 

 

Iunie 

 

 

 

30 1  

  Francescu 

Mariana 

Miclea Dorina 

Septembrie 30 1  

 „NE PLACE TEATRUL!” 

VIZIONARE – PIESĂ DE 

TEATRU PENTRU COPII 

„SĂRBĂTOAREA 

RECOLTEI, 

 

Francescu 

Mariana 

Miclea Dorina 

Octombrie 

 

Noiembrie 

29 1  

 

 

 



SĂRBĂTOAREA 

TOAMNEI” 

EXPOZIȚIE CU 

LUCRĂRILE REALIZATE 

DE COPII 

 

,,FLOAREA MEA 

ZÂMBEȘTE MEREU!,,-

ÎNFRUMUSEȚAREA 

CURȚII GRĂDINIȚEI 

„COLINDĂM, COLINDĂM” 

EXPOZIȚIE CU LUCRĂRI 

REALIZATE DE COPII, 

INTERPRETARE COLINDE 

ȘI POEZII DEDICATE LUI 

MOȘ CRĂCIUN 

  

 

 

Decembrie 

 „EMINESCU, POET 

NAŢIONAL” 

EXPOZIȚIE TEMATICĂ – 

POEZII 

Francescu 

Mariana 

Miclea Dorina 

Ianuarie    

 „BUCURIILE IERNII”  

JOCURI ÎN ZĂPADĂ 

Francescu 

Mariana 

Miclea Dorina 

Februarie    

 „ÎȚI OFER UN MĂRȚIȘOR” 

 

CONFECȚIONAREA ȘI 

ÎMPĂRȚIREA DE 

 

Francescu 

Mariana 

Miclea Dorina 

Martie 

 

   



MĂRȚIȘOARE PE 

STRADĂ FEMEILOR 

ÎNTÂLNITE .. 

 

NE AJUTĂM SEMENII” 

PARTICIPARE LA TÂRGUL 

DE PAȘTE – ACȚIUNE 

CARITABILĂ – 

DERULAREA 

PROIECTULUI „INIMI 

DE COPII”, 

COLECTAREA DE 

AJUTOARE PENTRU 

COPIII DEFAVORIZAȚI 

 

 

9 MAI – EUROPA, LA 

MULȚI ANI!” 

DESENE PE ASFALT, 

JOCURI ÎN AER LIBER, 

CONCURSURI 

 

 

 

 

 

Aprilie 

 

 

 

 

Mai 

 1 IUNIE – ZIUA TUTUROR 

COPIILOR” 

Francescu 

Mariana 

Iunie    



CONCURSURI SPORTIVE – 

DESENE PE ASFALT 

 

„5 IUNIE – ZIUA 

ÎNVĂȚĂTORULUI”  

PROGRAM ARTISTIC 

SUSȚINUT DE COPIII 

GRUPEI 

Miclea Dorina 

 ,,FLOAREA MEA 

ZÂMBEȘTE MEREU!,,-

ÎNFRUMUSEȚAREA 

CURȚII GRĂDINIȚEI 

 

 

„NE PLACE COMPETIŢIA!” 

ÎNSCRIEREA ŞI 

PARTICIPAREA COPIILOR 

LA DIFERITE 

CONCURSURI 

„GRĂDINIȚA, MEA 

IUBITĂ” 

..JOCURI ÎN AER LIBER 

 

 

 

 

 

„POFTIȚI LA TEATRU!” 

VIZIONARE – PIESĂ DE 

TEATRU PENTRU COPII 

„TOAMNA PE FERESTRE!” 

EXPOZIȚIE DE LUCRĂRI 

Pașcu Claudia 

Steliana 

Zepa Adina 

Nicoleta 

Septembrie 

 

 

 

 

Octombrie 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

 

 

 

 

Decembrie 

 

 

27 1  



PE  TERASAGRĂDINIȚEI 

 

 

 

” CRĂCIUNUL MAGIC” 

CONFECȚIONARE DE 

FELICITĂRI  

- PROGRAM ARTISTIC – 

MOMENT MAGIC DE 

CRĂCIUN 

 

 

 

 „TRECE LEBĂDA PE APE” 

COLAJ 

Pașcu Claudia 

Steliana 

Zepa Adina 

Nicoleta 

Ianuarie 27 1  

 „EU SUNT MIC DAR ŞTIU 

MULTE!” 

CONCURS DE TESTARE A 

CUNOŞTINŢELOR 

DOBÂNDITE CU DIPLOME 

ŞI RECOMPENSE 

 

 

 

„ATELIERUL DE 

ZÂMBETE” 

CONFECȚIONARE 

MARȚIȘOARE 

„MARTIE ÎN 

SĂRBĂTOARE” 

 

Pașcu Claudia 

Steliana 

Zepa Adina 

Nicoleta 

 

 

 

 

 

Februarie 

 

Martie 

 

 

 

Aprilie 

19 1  



SURPRIZE PENTRU 

MĂMICI 

 

 

 

 

 

„GHICI CE MESERIE AM?” 

 CONVORBIRE CU O 

PERSONALITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ODĂ BUCURIEI” 

DISCUȚII 

CONFECȚIONARE DE 

STEAGURI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mai 

 „CURCUBEUL COPIILOR” 

PETRECERE ÎN CURTEA 

GRĂDINIȚEI 

Pașcu Claudia 

Steliana 

Zepa Adina 

Nicoleta 

Iunie 19 1  

 

 

 



Luna Activitate Perioada 

 

Responsabil Locul de desfășurare Observații 

Septembrie Informare Covid 19 Septembrie Angheluș 

Emanuela 

Constantinescu 

Simona 

Cabinet școlar  

Octombrie Ziua porților deschise 

Tribunalul Lipova. 

Octombrie Angheluș 

Emanuela 

Constantinescu 

Simona 

Tribunalul Lipova  

Noiembrie  Voluntariat  

Mănăstirea Feredeu 

Noiembrie Angheluș 

Emanuela 

Constantinescu 

Simona 

Mănăstirea Feredeu  

Decembrie Serbare de Crăciun Decembrie Angheluș 

Emanuela 

Constantinescu 

Simona 

Liceul “Sever Bocu”  

Ianuarie Vizitarea Mănăstirii 

Radna 

Ianuarie Angheluș 

Emanuela 

Constantinescu 

Simona 

Centrul de informare 

turistica 

 

Februarie Socializare de ziua 

îndrăgostiților 

Februarie Angheluș 

Emanuela 

Constantinescu 

Simona 

Centrul Recreativ  

Martie Ecologizare Martie Angheluș 

Emanuela 

Constantinescu 

Simona 

Primăria Lipova  

Aprilie Excursie Arad Aprilie Angheluș 

Emanuela 

Constantinescu 

Atrium Mall  



Simona 

Mai  Ieșire iarbă verde Mai Angheluș 

Emanuela 

Constantinescu 

Simona 

Popas Suzana  

Iunie Excursie tematică Iunie Angheluș 

Emanuela 

Arad  

Septembrie Normele de igienă in 

contextul actual 

Septembrie Vancu Cristina   

Octombrie Ziua educației Octombrie Vancu Cristina   

Noiembrie Personalități locale Noiembrie Vancu Cristina   

Decembrie Sărbătorile de iarnă-

tradiții si obiceiuri 

Decembrie Vancu Cristina   

Ianuarie Ziua Unirii Ianuarie Vancu Cristina   

Februarie Sărbătoarea 

Dragobetelui vs. 

Valentine’s Day 

Februarie Vancu Cristina   

Martie Tradiții și obiceiuri de 

primăvară 

Martie Vancu Cristina   

Aprilie Obiceiuri pascale Aprilie Vancu Cristina   

Mai Un stil de viață sănătos Mai Vancu Cristina   

Iunie Străinătate-o opțiune 

pentru viitor 

Iunie Vancu Cristina   

Septembrie Noul an școlar! Septembrie Popa Sergiu 

Răzvan 

Lăutaru Gabriel 

  

Octombrie Ocrotim ca să trăim! Octombrie Popa Sergiu 

Răzvan 

Lăutaru Gabriel 

  

Noiembrie Elevii au talent! Noiembrie Popa Sergiu 

Răzvan 

Lăutaru Gabriel 

  

Decembrie 1 Decembrie! Decembrie Popa Sergiu   



Răzvan 

Lăutaru Gabriel 

Decembrie „Un cadou pentru 

fiecare”Decembrie,în 

sărbătoare 

Colinde/obiceiuri 

Decembrie Popa Sergiu 

Răzvan 

Lăutaru Gabriel 

  

Ianuarie Eminescu,nemuritor Ianuarie Popa Sergiu 

Răzvan 

Lăutaru Gabriel 

  

Februarie Jocuri logice Februarie Popa Sergiu 

Răzvan 

Lăutaru Gabriel 

  

Martie Mamă,te iubesc! 

Ziua Internațională a 

Femeii! 

Martie Popa Sergiu 

Răzvan 

Lăutaru Gabriel 

  

Aprilie Paștele,la români 

Semnificația 

sărbătorii:Expoziție 

Aprilie Popa Sergiu 

Răzvan 

Lăutaru Gabriel 

  

Mai Minte sănătoasă in corp 

sănătos! 

Mai Popa Sergiu 

Răzvan 

Lăutaru Gabriel 

  

Iunie 1 iunie ziua copilului. Iunie Popa Sergiu 

Răzvan 

Lăutaru Gabriel 

  

Iunie Încă o floare in 

buchetul împlinirilor. 

Iunie Popa Sergiu 

Răzvan 

Lăutaru Gabriel 

  

Septembrie  Deschiderea festivă Septembrie Ocneriu Georgeta   

Noiembrie Excursie la Mănăstirea 

Feredeu 

Noiembrie Ocneriu Georgeta   

Decembrie Serbarea de Crăciun Decembrie Ocneriu Georgeta   

Ianuarie Serbare de Ziua Unirii Ianuarie Ocneriu Georgeta   

Februarie Valentine’s Day Februarie Ocneriu Georgeta   



Martie Tradiții de Mărțișor Martie Ocneriu Georgeta   

Aprilie Sfintele Sărbători 

Pascale,Excursie 

Căsoaia 

Aprilie Ocneriu Georgeta   

Mai Activități aer 

liber,Activități de 

voluntariat 

Mai Ocneriu Georgeta   

Iunie Reuniune Iunie Ocneriu Georgeta   

Septembrie „Sună 

clopoțelul!”Deschiderea 

anului școlar 

Septembrie Tusa Corina   

Octombrie „Ziua educației” Octombrie Tusa Corina   

Octombrie „Culorile Toamnei” Octombrie Tusa Corina   

Noiembrie Planeta pe care trăim 

și…Univers-discuții 

despre planetele din 

Univers 

Noiembrie Tusa Corina   

Decembrie „La mulți 

ani,România!” 

Comemorarea Marii 

Uniri 

Decembrie Tusa Corina   

Decembrie „E vremea colindelor” Decembrie Tusa Corina   

 

 

Ianuarie „Să-l cinstim pe 

Eminescu!” Omagiu 

poetului național Mihai 

Eminescu 

Ianuarie Tusa Corina   

Februarie „Bucuriile iernii” Februarie Tusa Corina   

Martie „Mărțișor pentru 

mama”-Surprize pt. 

mame-

felicitări,diplome,poezii 

Martie Tusa Corina   



Aprilie Igiena corporală Aprilie Tusa Corina   

Aprilie Codul bunelor maniere Aprilie Tusa Corina   

Mai „Să știi mai multe,să fii 

mai bun” 

Mai Tusa Corina   

Mai „Să cunoaștem 

frumusțile județului” 

Mai Tusa Corina 

 

  

Iunie ”E ziua noastră,să 

sărbătorim!” 

Iunie Tusa Corina   

Iunie „Vacanță,bine ai 

venit!” 

Iunie Tusa Corina   

Septembrie Din nou impreună-

Dezbateri Online 

Septembrie Dincă Eugen   

 

Octombrie Ziua Educației-

Activitate Online 

Octombrie Dincă Eugen   

Noiembrie Excursie la 

Mănăstirea 

Feredeu/Dezbatere 

Online despre 

călătorii 

Noiembrie Dincă Eugen   

Decembrie Serbare de 

Crăciun/Activitate 

colinde online 

Decembrie Dincă Eugen   

Ianuarie Serbare de Ziua 

Unirii/Unirea pentru 

mine-Activitate 

Online 

Ianuarie Dincă Eugen   

Februarie Valentine’s 

Day/Activitate 

Online de V’s day. 

Februarie Dincă Eugen   

Martie Tradiții de 

Mărțișor/Desene 

Online 

Martie Dincă Eugen   



Aprilie Sfintele Sărbători 

Pascale/Seminare 

online 

Aprilie Dincă Eugen   

Mai Activități de 

voluntariat 

Mai Dincă Eugen   

Iunie Reuniune Iunie Dincă Eugen   

Septembrie Un ambient plăcut în 

clasa mea 

Septembrie Lavi Petracovschi   

Octombrie  Ziua Educației Octombrie Lavi Petracovschi   

Noiembrie Mă acomodez online Noiembrie Lavi Petracovschi   

Decembrie Voluntariat Colinde Decembrie Lavi 

Petracovschi 

  

Ianuarie 24 Ianuarie Unirea 

Principatelor 

Activități de 

socializare 

Ianuarie Lavi Petracovschi   

Februarie Educație sexuală Februarie Lavi Petracovschi   

Martie Activități dedicate 

zilei de 1 și 8 Martie 

Martie Lavi Petracovschi   

Aprilie Semnificația 

Sărbătorilor Pascale 

Aprilie Lavi 

Petracovschi 

  

Mai Simbolurile UE de 

Ziua Europei 

Mai Lavi Petracovschi   

Iunie Voluntariat-O jucărie 

pentru fiecare copil 

Iunie Lavi 

Petracovschi 

  

 

 

 

 

 

 

 



• Parteneriate                    

                   

 

Nr. 

crt. 

 

Instituţia/instituţiile 

partenere 

Nr. de 

înregistrare (la 

nivelul unit. 

Şc.) 

 

Obiectiv 

Se indică proiectul sau 

activitatea pentru care s-a 

încheiat parteneriatul 

Responsabil Nr. de 

elevi 

participanţi 

CLASA 

  

Parteneriat Centrul 

Școlar Pentru Educație 

incluzivă ,,Alexandru 

Roșca ,,Lugoj. 

Parteneriat cu Crucea 

Roșie. 

Parteneriat Primăria 

Lipova 

Parteneriat Muzeul 

orășenesc Lipova 

Parteneriat Centrul de 

informare turistică 

Parteneriat Clubul 

Copiilor Lipova 

 

A.M.C Betleem 

 

Școala Gimnazială Aurel 

Vlaicu Arad 

 

Asociația Din suflet 

împreună 

 

 

 

Existente în 

registrul școlii 

sau a 

responsabilului 

de comisie 

Concurs de pictură. 

 

 

 

Împărțire de 

cadouri,voluntariat! 

Vizite 

Cerc limba engleză 

Decorare Parc 

 

 

 

Proiect Umanitar 

 

Târg pascal-umanitar 

 

 

Copilăria un tărâm de poveste 

 

Firimiturile se dăruiesc 

Activitîți de voluntariat 

 

Activități 

 

 

Je parlais francais 

Angheluș 

Emanuela 

Ocneriu 

Georgeta 

Constantinescu 

Simona 

Tusa Corina 

 

 

 

Ocneriu 

Georgeta 

Berzovan 

Corina/Vancu 

Cristina 

Berzovan Corina 

Constantinescu 

Simona/Berzovan 

Corina 

 



 

AS Caritas BSG Lipova 

 

Asociația Împreună 

suntem mai buni Lipova 

 

Caregivers Srl 

 

 

Colegiul Național Elena 

Ghiba Birta Arad 

Asociația Cadrelor 

didactice RO Educație 

Liceul Special Sfânta 

Maria Arad 

 

Publicare revistă 

 

Donații 

Angheluș 

Emanuela 

Berzovan Corina 

Tusa Corina 

Angheluș 

Emanuela 

Vancu Cristina 

 • Familia  

• Grupele cu 

program normal: 

” Împreună 

pentru copii!” 

• Grupele cu 

program 

prelungit : 

”Parteneri pentru 

binele copiilor” 

• Școala: ”De la 

grădiniță la școală!”-

Liceul Atanasie 

Marienescu – clasele 

I-IV- clasa condusă 

de doamna profesor 

Toth Mihaela 

• Cabinetul medical 

  Grădinița PP  



școlar: ”Să creștem 

sănătoși !”-dr 

Carmen Cinghiță 

• Poliția orașului 

Lipova : ”Micul 

pieton !” 

 

 • Familia 

• Suceavă 

Landiana: „Sa 

educăm 

împreună” 

• Sas Adina:,, 

Familia, 

Grădinița mea! „ 

• Semlecan 

Teodora:”Împre

ună să lucrăm, 

pe copii să-i 

educăm” 

• Muzeul Orășenesc 

Lipova 

• Parohia Romano – 

Catolica Lipova 

• Centrul Recreativ 

Lipova  

• Crucea Roșie 

Subfilia Lipova 

 

  Grădinița PN 1  

 • Familia:” Educați 

așa!” 

• Muzeul Orășenesc 

Lipova 

  Grădinița PN2  



• Parohia Romano – 

Catolica Lipova 

• Centrul Recreativ 

Lipova  

• Crucea Roșie 

Subfilia Lipova 

• Poliția orașului 

Lipova 

• Cabinetul medical 

școlar- dr Carmen 

Cinghiță 

• Centrul de 

pompieri voluntari 

Lipova 

•  

 • Familia: ”Cum să 

ne păstrăm sănătatea 

!” 

• Muzeul orășenesc 

Lipova 

• Parohia catolică 

Lipova 

• Centru recreativ 

Lipova 

  Grădinița PN 3  

 • Familia :” Educați 

așa!” 

• Școala:  clasele I-IV 

• Cabinetul medical 

școlar-dr Carmen 

Cinghiță 

• Poliția orașului 

Lipova 

•  

  Grădinița PN4  



 

 

2.3.Proiecte – altele decât cele menţionate anterior, la punctul 2.1. 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

proiectului 

 

Nivel (local, 

judeţean, 

regional, 

naţional, 

internaţional), 

domeniul și 

poziția 

 

Organizator/Aplicant 

Participanţi (numeric) Rezultate obținute 

(se indică numeric) 

Elevi Cadre did. Alţii  

(daca 

este 

cazul) 

 

 

Denumire proiect Organizator 

Tip proiect/scurtă 

descriere Perioada 

Nr. 

participanți Parteneri 

Ziua Internațională 

a Educației 

Liceul 

”Sever 

Bocu” 

Lipova 

Activitatea are 

ca scop familiarizarea 

elevilor cu 

semnificația zilei de 5 

octombrie, 

evidenţierea rolului 

dascălilor în 

dezvoltarea noilor 

generaţii şi 

recunoaşterea 

meritelor acestora în 

formarea culturii, 

valorilor şi moralei 

unei societăţi. 

 05.10.2021  129  



De la suflet de copil 

către suflet de copil 

Liceul 

”Sever 

Bocu” 

Lipova 

Prin derularea 

acestui proiect ne 

propunem dezvoltarea 

la preşcolari şi elevi a 

sentimentului de 

respect şi mândrie faţă 

de tradiţiile şi 

obiceiurile poporului 

român. Proiectul le 

oferă copiilor să ajute 

pe cei mai puțin 

norocoși. 

 18.12.2021 200  

Opera și viața lui 

Mihai Eminescu. 

Liceul Sever 

Bocu 

Acest proiect are ca 

scop cunoașterea de 

către elevi a vieții și 

operei lui Mihai 

Emniescu. 15,01,2022 30  

Bullying-ul în 

școală. 

Liceul Sever 

Bocu 

Scopul proiectului 

conștientizarea 

efectului de bullying și 

stoparea acestuia. 19,01,2022 60  

24 Ianuarie Unirea Liceul Sever Scopul proiectului 
23,01,2022 28  



Principatelor 

Române 

Bocu conștientizarea 

imporatnței micii 

uniri. 

Se poate și altfel 

proiect Anti 

bullying în 

parteneriat cu  

Liceul Sever 

Bocu 

Scopul proiectului 

conștientizarea 

efectului de bullying și 

stoparea acestuia. 

Aprilie-

Iunie 50 

ISJ 

Arad,Cjrae,Primăria 

Lipova 

Lumină din lumină 

Primăvara sufletelor 

Liceul Sever 

Bocu 

Sprijin umanitar 

acordat copiilor și 

bătrânilor din orașul 

Lipova cu ocazia 

sărbătorilor Pascale. Februarie 50 

Asociația Creștină 

Betleem 

Cercul de prietenie 

romano-german 

A. Proiecte de prevenire consum alcool, tutun, droguri 

 

Denumire 

proiect Organizator Tip proiect/scurtă descriere Perioada 

Nr. 

participanți Parteneri 

Legătura 

dintre consum 

de substanțe și 

viață! 

Liceul Sever 

Bocu 

Dezbatere pe tema consumului de 

droguri și de tutun,efecte și 

consecințe. 

An școlar 

2021-2022. 40 

 

 

      

 

 

A. Proiecte de prevenire a traficului de persoane 

Denumire 
Organizator Tip proiect/scurtă descriere Perioada 

Nr. 
Parteneri 



proiect participanți 

  

 

    

 

A. Programe de sprijin pentru copiii cu părinți plecați în străinătate 

Denumire 

proiect Organizator Tip proiect/scurtă descriere Perioada 

Nr. 

participanți Parteneri 

Viața de 

familie! 

Liceul Sever 

Bocu 

Consilier 

școlar. Consiliere psihologică! An școlar! 20  

 

 

 

 

• Copii cu părinţi plecaţi în străinătate 

 

Ciclul  Nr. de elevi 

Preşcolar 0 

Primar  

Gimnazial 21 

Liceal 23 

TOTAL 44 

  

 

Lista principalelor activităţi de sprijinire a copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate  

•  



•  

•  

•  

• Excursii  

 

 

Nr. 

crt. 

 

Ruta 

 

Perioada  

 

Organizator 

Participanţi (numeric) 

Elevi Cadre did. Alţii 

(precizaţi) 

1 Lipova Sibiu Mai Liceul Sever 

Bocu 

150 Ostaș Diana 

Berindei 

Oviduța 

Tusa Corina 

Angheluș 

Emanuela 

Constantinescu 

Simona 

Mitea Mihai 

Petracovschi 

Lavinia 

 

2 Lipova Sighișoara Iunie Liceul Sever 

Bocu 

100 Ostaș Diana 

Berindei 

Oviduța 

Constantinescu 

Simona 

Berzovan 

Corina 

Dincă Eugen 

Popa Sergiu 

Ursu Manuela 

 

 

       

 

 



 

• Dificultăţi întâmpinate în domeniul activităţii educative 

 

Având în vedere această perioadă pandemică în care procesul de învățământ s-a desfășurat online,au fost dificultăți deoarece au lipsit mijloacele 

electronice/internetul. 

Informația s-a procesat mai greu de către elevi ,constatându-se niște lacune acumulate. 

 

 

 

 

 

2.2.Copii cu părinţi plecaţi în străinătate 

 

Ciclul  Nr. de elevi 

Preşcolar 0 

Primar - 

Gimnazial 11 

Liceal 6 

TOTAL 17 

  

 

Lista principalelor activităţi de sprijinire a copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate  

 

 

 

2.3.Excursii  

 

 

Nr. 

crt. 

 

Ruta 

 

Perioada  

 

Organizator 

Participanţi (numeric) 

Elevi Cadre 

did. 

Alţii 

(precizaţi) 

1 Lipova-Spania 28,06,2021 Dincă Eugen 

 

28 4  



2 Lipova-Arad 

 

Mai Popa Sergiu 30 1  

3. Dificultăţi întâmpinate în domeniul activităţii educative 

Activitățile extracurriculare au fost mult mai puține datorită contextului epidemiologic care a permis mai mult activități online. 

 

  

 

 

Raport anual 2020/2021 privind perfecționarea cadrelor didactice 
 

Raportul anual pentru anul şcolar 2020-2021 s-a axat pe orientarea demersului didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice în funcție de 

planul managerial întocmit: 

 1.Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice; 

 2.Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ-evaluativ; 

 3.Elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atargerii elevilor către şcoala noastră şi spre marea performanţă. 

 4.Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare – învăţare. 

          5.Implicarea a cât mai multor cadre didactice în elaborarea de proiecte europene. 

          6.Implicarea cadrelor didactice în cursuri de formare online pentru platforme digitale. 

Ţinându-se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un proces continuu şi cumulativ de actualizare și dezvoltare a 

competnţelor, cadrele didactice din şcola noastră au fost implicate într-o varietate de astfel de activităţi, unele în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de 

educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile de 

educaţie. 

 Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din această unitate s-a realizat astfel: 

- prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare 

- implementarea proiectului  ERASMUS+ „Competențe profesionale la standarde europene”  la clasele a X a și a XI-a care și-au desfășurat stagiile de pregătire 

practică în Spania-Granada cu denumirea „Competențe profesionale la standarde europene” -  coordonator de proiect profesor Dincă Eugen. 

         Primul flux s –a desfășurat în acest an școlar, în Granada unde s-a deplasat un număr de 28 de copii din clasele a X a, însoțiți de către următoarele cadre 

didactice: Berindei Oviduța, Constantinescu Simona, Berzovan Corina, Dincă Eugen. 



Cel de-al doilea flux s-a desfășurat în anul școlar 2020/2021 cu un număr de 28 de copii din clasele a XI a, însoțiți de către următoarele cadre didactice: Angheluș 

Emanuela, Dincă Eugen, Onete Liliana, Vancu Cristina. 

Activități de perfecționare: 

Ocneriu Georgeta: 

- participare sedinte de catedră. 

-organizare și susținere cerc pedagogic cu tema ,,Defășurarea practicii în sistem online-experiențe și propuneri,, organizat la Sever Bocu. 

-participare la cerc pedagogoc organizat de către Liceul Atanasie Marienescu 

-participare la cerc pedagocic organizat de către Liceul Vasile Juncu Miniș 

-participare la cerc pedagogic organizat de către doamna inspector Camelia Moller 

 

Onete Liliana : Matematică și științe 

Aspecte comparative ale noilor programe la clasa a VIII-a în cadrul disciplinelor de chimie-fizică. 

Diseminare activități curs CRED, participă profesorii: Milosav Adrian, Berindei Oviduța și Onete Liliana. 

Au participat la webinare referitoare la predarea online profesorii: Berindei Oviduța și Milosav Adrian. 

 

Vancu Cristina; Limbă și comunicare  

Pași și instrumente didactice în predarea și evaluarea online. 

Atenuarea diferențelor de punctaj în cadru examenelor naționale profesori participanți Vancu Cristina și Miu Ofelia. 

The future of language education learning less from the pandemic-Ursu Manuela 

 

Petracovschi Lavinia :Om și societate 

 Cursuri referitoare la - Măsuri de prevenire a infecției cu SARS CoV 2 la orele de educație fizică Popa Sergiu. 

- Predare ore de Geografie în contextul Covid 19 Petracovschi Lavinia 

 

Perfecţionare prin grade didactice, următorii profesori au susținut preinspecții la  gradul didactic II Ursu Manuela și Tusa Corina. 

Inspecție gradul II Pleș Oana. 

Inspecție de gradul II Popa Sergiu. 

 

 



În continuare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv –  educativ în următorul an școlar, cadrele didactice din școala noastră, trebuie să facă 

eforturi deosebite pentru: - creştera calităţii actului de predare învăţare cu consecinţe directe asupra nivelului de cunoştinţe al elevilor şi formării competenţelor 

profesionale - utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare în activitatea la clasă  formarea continuă ar trebui să fie un efort individual, amplu, coerent şi 

competent, susţinut la nivel instituţional, de înlăturare a rutinei şi imobilismului, de adecvare la necesităţile imediate ale şcolii. - conducerea şcolii trebuie să 

promoveze un învăţământ de calitate în conformitate cu standardele ARACIP. 

Analiza Swot 

Puncte tari: 

- profesorii titulari, majoritatea dețin grad didactic I; 

- cadre didactice înscrise la grade didactice; 

- o permanentă dorință pentru perfecționare concretizată prin participarea colegilor la webinare referitoare la predarea online. 

Puncte slabe: 

- lipsa ofertelor de formare pentru anumite specializări; 

- lipsa cursurilor  gratuite; 

- nu toate cursurile interesante se finalizează cu obținerea de credite. 

Oportunități: 

- implementarea de proiecte europene în școală; 

- firme externe care oferă cursuri de formare; 

- oferta diversificată de cursuri de formare prin CCD. 

Amenințări: 

          -costul ridicat al cursurilor determină de multe ori cadrele didactice să renunțe; 

  -lipsa de timp necesar participării la cursuri de formare în condițiile școlii online deoarece pregătirea orelor online solicită mai mult timp din partea 

cadrelor didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAPORT AL COMISIEI DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
 

Anul școlar 2021-2022 

 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă importanta pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-

educative, satisfacerii nevoii de siguranţă sub multiple aspecte. 

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare specifice tipului de violenţă. Fiind o ramură a fenomenului de 

violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente violente precum”: 

- Exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ; 

- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduita tendentioasa faţă de cadrul didactic) ; 

- comportamentul şcolar neadecvat:  întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant 

regulamentului şcolar în vigoare. 

La nivelul şcolii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului 

instructiv-educativ şi nu numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-

poliţie-biserică-primărie).  

 

OBIECTIVE : 

❖ Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul şcolii; 

❖ Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere 

a acestei probleme la nivelul şcolii; 



❖ Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare; 

❖ Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

❖ Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 

❖ Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea 

fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  

 

ASPECTE VIZATE: 

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul 

opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora; 

- Realizarea comunicării interinstituţionale; 

- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 

 

MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru cadre didactice şi părinţi (pentru:  identificarea formelor 

curente de violenţă din şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea 

opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor); 

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 

- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală; 

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi planurilor de acţiune; 

- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 

- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în programarea orelor de dirigenţie; 

- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice; 



- Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai 

Poliţiei; 

- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Poliţia Lipova; 

- Cooperarea interinstituţională în vederea desfăşurării, în bune condiţii, a activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale; 

- Consilierea individuala şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; 

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv (fotbal, tenis de masă,volei,baschet); 

- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 

- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general 

(activităţi de consilere în orele de întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii); 

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 

- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se remedierea comportamentului; 

- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel”. 

ACTIVITĂŢI DERULATE: 

❖ Afișarea în sălile de clasă a regulamentelor și prevederilor legale primite de la organele abilitate (poliție, pompieri) 

❖ Prelucrarea în cadrul orelor de dirigenție a unor teme specifice combaterii violenței, realizate cu materiale primite de la Poliția orașului Lipova 

❖ Activități, jocuri și concursuri sportive la nivel de instituție în scopul colaborării și toleranței 

❖ Activități și dezbateri în parteneriat cu Judecătoria Lipova în Săptămâna Educației Juridice 

❖ Monitorizarea și consilierea elevilor care reprezintă un potential factor de risc în ceea ce privește disciplina 

❖ Mai-Iunie derularea unui proiect Anti-Bullying –concurs cu premii 

 

 



 

INCIDENTE: 

- Pe semestrul I nu s-au înregistrat acte de violență sau alte incidente deosebite. 

- Pe semestrul al II-lea nu s-au înregistrat acte de violență sau alte incidente deosebite. 

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei: 

PUNCTE TARI: 

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 

- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în incinta unităţii; 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 

- Implicarea consilierului educativ. 

PUNCTE SLABE: 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei. 

AMENINŢĂRI: 

- Situaţia economico-socială precară; 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 

OPORTUNITĂŢI: 

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia de proximitate,Jandarmeria, Asistenţa sociala. 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE : 

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 



- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.; 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog      

 

 

 

 

 

 

 

              Director, 

             Prof. FELICIA CORINA BERZOVAN 

 

 

 

 

 

               

 


	- 14 ianuarie: Omagiu Mihai Eminescu de Ziua Culturii   Naționale(15 ianuarie)
	- 15 ianuarie: Omagiu Mihai Eminescu de Ziua Culturii Naționale (clasa a VII-a A)
	- octombrie : participare la Cerc pedagogic
	- octombrie - noiembrie: participare la CPEECN (curs evaluatori)
	- octombrie : participare la Cerc pedagogic
	- octombrie - noiembrie: participare la CPEECN (curs evaluatori)



