
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

LICEUL PEDAGOGICLICEUL PEDAGOGICLICEUL PEDAGOGICLICEUL PEDAGOGIC    

„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”    

BRĂILA BRĂILA BRĂILA BRĂILA     



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

RAPORT ASUPRA STĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUIRAPORT ASUPRA STĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUIRAPORT ASUPRA STĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUIRAPORT ASUPRA STĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI    

 PENTRU  PENTRU  PENTRU  PENTRU     

SEMESTRUL I, SEMESTRUL I, SEMESTRUL I, SEMESTRUL I,     

ANUL ŞCOLARANUL ŞCOLARANUL ŞCOLARANUL ŞCOLAR    

2019 2019 2019 2019 –––– 2020 2020 2020 2020    



---- RESURSE UMANE  RESURSE UMANE  RESURSE UMANE  RESURSE UMANE ----    
    

În semestrul I, anul şcolar 2019 - 2020, echipa de instruire-predare-evaluare a avut următoarea componenţă: 

  număr total cadre didactice: 58, din care: 

• titulari: 56; 

• suplinitori calificaţi: 2. 

Luând în calcul gradele didactice, obţinem următorul tablou: 

• doctorat: 3; 

•  cadre didactice cu gradul didactic I: 43; 

•  cadre didactice cu gradul didactic II: 5; 

•  cadre didactice cu gradul didactic definitiv: 6; 

•  cadre didactice debutante: 1. 

Cadre didactice care beneficiază de „Gradaţie de Merit”: 24 persoane. 

Din echipa de instruire, educaţie şi întreţinere au mai făcut parte: 

•  personalul didactic auxiliar: 10; 

•  personalul nedidactic: 15.  



---- SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTU SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTU SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTU SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ RĂ RĂ RĂ ----    
    

La sfârșitul semestrului I, anul şcolar 2019 - 2020, situaţia la învăţătură se prezintă astfel: 
•  ciclul primar - promovabilitate – 100%; 
•  ciclul gimnazial - promovabilitate – 100%; 
•  ciclul liceal - promovabilitate – 100%. 

Nr. de elevi la sfârșitul semestrului I, anul şcolar 2019 - 2020: 
 ciclul primar – 201; 
 ciclul gimnazial – 203; 
 ciclul liceal – 485. 

 

Nr. de medii la „Purtare”Nr. de medii la „Purtare”Nr. de medii la „Purtare”Nr. de medii la „Purtare”,,,,    
la sfârla sfârla sfârla sfârșșșșitul semestrului I, an itul semestrului I, an itul semestrului I, an itul semestrului I, an 

șșșșcolar 2018 colar 2018 colar 2018 colar 2018 ---- 2019 2019 2019 2019    

MediiMediiMediiMedii    
sub 7sub 7sub 7sub 7    

MediiMediiMediiMedii    
de 7de 7de 7de 7    

MediiMediiMediiMedii    
de 8de 8de 8de 8    

MediMediMediMediiiii    
de 9de 9de 9de 9    

MediMediMediMediiiii    
de 10de 10de 10de 10    

clasa a V-a - - - - - 

clasa a VI-a - - - - - 

clasa a VII-a - - - - - 

Ciclul 
gimnazial 

clasa a VIII-a - - - - - 

clasa a IX-a 1 1 - - - 

clasa a X-a - - - - - 

clasa a XI-a 1 3 - - - 

Ciclul  
liceal 

clasa a XII-a 1 4 - - - 

TotalTotalTotalTotal    3333    8 - - - 



 

 

 

Nr. de medii generaleNr. de medii generaleNr. de medii generaleNr. de medii generale,,,,    
la sfârla sfârla sfârla sfârșșșșitul semestrului I, itul semestrului I, itul semestrului I, itul semestrului I,     

an an an an șșșșcolar 2019 colar 2019 colar 2019 colar 2019 ---- 2020 2020 2020 2020    

MediiMediiMediiMedii    
de de de de     

7 ÷ 8,997 ÷ 8,997 ÷ 8,997 ÷ 8,99    

MediMediMediMediiiii    
de de de de     

9 ÷ 109 ÷ 109 ÷ 109 ÷ 10    

clasa a V-a 12 42 

clasa a VI-a 9 46 

clasa a VII-a 3 25 

Ciclul gimnazial 

clasa a VIII-a 15 37 

clasa a IX-a 28 82 

clasa a X-a 21 84 

clasa a XI-a 18 95 

Ciclul  
liceal 

clasa a XII-a 19 121 

TotalTotalTotalTotal    125125125125    532532532532    



---- SITUA SITUA SITUA SITUAŢIA FRECVENŢŢIA FRECVENŢŢIA FRECVENŢŢIA FRECVENŢEIEIEIEI    LA ORELE DE CURS LA ORELE DE CURS LA ORELE DE CURS LA ORELE DE CURS ----    
    

La sfârşitul semestrului I, anul şcolar 201La sfârşitul semestrului I, anul şcolar 201La sfârşitul semestrului I, anul şcolar 201La sfârşitul semestrului I, anul şcolar 2019999    ---- 20 20 20 2020202020    

ClasaClasaClasaClasa    
TotalTotalTotalTotal    

absenţeabsenţeabsenţeabsenţe    
AbsenţeAbsenţeAbsenţeAbsenţe    
motivatemotivatemotivatemotivate    

AbsenţeAbsenţeAbsenţeAbsenţe    
nemotivatenemotivatenemotivatenemotivate    

VVVV    94 80 14 

VIVIVIVI    133 121 12 

VIIVIIVIIVII    61 61 0 

VIIIVIIIVIIIVIII    154 133 21 

IXIXIXIX    642 244 398 

XXXX    561 367 194 

XIXIXIXI    798 482 316 

XIIXIIXIIXII    1125 728 397 



• BURSEBURSEBURSEBURSE    
• TRANSPORT ELEVITRANSPORT ELEVITRANSPORT ELEVITRANSPORT ELEVI    

    
Tip de bursă Tip de bursă Tip de bursă Tip de bursă     Nr. de elevi beneficiariNr. de elevi beneficiariNr. de elevi beneficiariNr. de elevi beneficiari    

Bursă „Bani de liceu” 15 

Bursă de merit 33 

Bursă de studii  7 

Bursă socială  1 

Bursă pentru „performanţă” 8 

    

    

Decontări Decontări Decontări Decontări „„„„Transport eleviTransport eleviTransport eleviTransport elevi””””    Nr. de elevi beneficiariNr. de elevi beneficiariNr. de elevi beneficiariNr. de elevi beneficiari    

Transport rural 45 

Bilet 2 călătorii 14 



---- RELAŢIA CU COMUNITATEA  RELAŢIA CU COMUNITATEA  RELAŢIA CU COMUNITATEA  RELAŢIA CU COMUNITATEA ----    

    

    La începutul anului şcolar s-au ales şi constituit comitetele de părinţi la nivelul fiecărei clase: 

 s-a constituit Comitetul Reprezentanţilor părinţilor pe şcoală; 

 s-a constituit Consiliul Şcolar al Elevilor format din reprezentanţii tuturor claselor; 

 există o bună colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Primăria Municipiului Brăila, Consiliul 

Judeţean Brăila şi cu Consiliul Local Brăila. 

 Există relaţii foarte bune cu următoarele instituţii: Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, Teatrul Municipal 

„Maria Filotti” Brăila, Centrul de Creaţie Brăila, Muzeul Brăilei, Poliţia Comunitară Brăila, Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

Brăila, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului Brăila, Centrul 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila, Centrul de Informare „Europe Direct” Brăila, Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Brăila, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila, Universitatea „Dunărea 

de Jos” Galaţi. 

 Am avut o relaţie normală cu presa. 



 

 

 

 

    

ANALIZA ACTIVITĂŢILORANALIZA ACTIVITĂŢILORANALIZA ACTIVITĂŢILORANALIZA ACTIVITĂŢILOR    

SEMESTRUL I, SEMESTRUL I, SEMESTRUL I, SEMESTRUL I,     

ANUL ŞCOLAR ANUL ŞCOLAR ANUL ŞCOLAR ANUL ŞCOLAR     

2019 2019 2019 2019 –––– 2020 2020 2020 2020



---- COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR  COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR  COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR  COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ----    

    

COMPONENCOMPONENCOMPONENCOMPONENȚȚȚȚA COMISIEI METODICEA COMISIEI METODICEA COMISIEI METODICEA COMISIEI METODICE    

Nr. Nr. Nr. Nr. 
crt.crt.crt.crt.    

Numele Numele Numele Numele șșșși prenumelei prenumelei prenumelei prenumele    SpecialitateaSpecialitateaSpecialitateaSpecialitatea    
Grad Grad Grad Grad 

didacticdidacticdidacticdidactic    
ClasaClasaClasaClasa    ObservaObservaObservaObservațțțțiiiiiiii    

1. Pătrașcu Iuliana Profesor învățământ primar I P  
2. Ene Ecaterina Profesor învățământ primar I P  
3. Sasu Iuliana-Georgeta Profesor învățământ primar I I  
4. Mircioi Mariana Profesor învățământ primar I II  
5. Nedelcu Dumitrica-Mioara Profesor învățământ primar I III  
6. Frigioiu Anica Profesor învățământ primar I III  
7. Lupea Fănica Profesor învățământ primar I IV  
8. Bianu Rodica Profesor învățământ primar I IV  

    

1.1.1.1. Dezvoltarea profesională şi personală Dezvoltarea profesională şi personală Dezvoltarea profesională şi personală Dezvoltarea profesională şi personală     

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Participarea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă, programe de dezvoltare profesională, conferinParticiparea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă, programe de dezvoltare profesională, conferinParticiparea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă, programe de dezvoltare profesională, conferinParticiparea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă, programe de dezvoltare profesională, conferințțțțe, e, e, e, 

simpozioane:simpozioane:simpozioane:simpozioane:    

- Participare la Conferința SuperTeach, Brăila, octombrie, 2019, doamnele profesor: Mircioi Mariana, Sasu Iuliana, 

Nedelcu Dumitrica-Mioara, Pătrașcu Iuliana, Ene Ecaterina și Frigioiu Anica; 

- Participare cu lucrare la simpozionul național „Educrates”, ediția a VI-a, Târgu-Mureș, decembrie, 2019, prof. Mircioi 

Mariana; 



- Curs Waldorf, Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius“ Brăila, doamnele profesor: Sasu Iuliana, Mircioi Mariana, 

Lupea Fănica, Nedelcu Dumitrica- Mioara, Frigioiu Anica;  

- „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, noiembrie 2019 – ianuarie 2020, doamnele profesor: 

Sasu Iuliana, Mircioi Mariana,  Frigioiu Anica; 

- Workshop de jazz cu Alex Simu și Lucian Ban, prof. Lupea Fănica. 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Implicarea Implicarea Implicarea Implicarea membrilor catedrei înmembrilor catedrei înmembrilor catedrei înmembrilor catedrei în comisii, consilii consultative, activită comisii, consilii consultative, activită comisii, consilii consultative, activită comisii, consilii consultative, activitățțțți de mentorat, activităi de mentorat, activităi de mentorat, activităi de mentorat, activitățțțți metodice, cursuri i metodice, cursuri i metodice, cursuri i metodice, cursuri de de de de 

pregătire a elevilor la excelenpregătire a elevilor la excelenpregătire a elevilor la excelenpregătire a elevilor la excelențțțță, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri, olimpiade etc.ă, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri, olimpiade etc.ă, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri, olimpiade etc.ă, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri, olimpiade etc.    

- Toate învățătoarele sunt metodiste ale I.S.J. Brăila, pentru învățământ primar, Mircioi Mariana și Lupea Fănica sunt 

responsabile de cerc pedagogic; 

- În calitate de responsabil de cerc pedagogic, prof. Mircioi Mariana a prezentat  materialul metodico-aplicativ 

”Specificul predării-învățării înmulțirii și împărțirii”, noiembrie, 2019; 

- În cadrul activității Cercului pedagogic, semestrul I, noiembrie, 2019, clasa a III-a, prof. Frigioiu Anica și Nedelcu 

Dumitrica-Mioara au prezentat lucrarea metodico-aplicativă ” Formarea și dezvoltarea capacității de comunicare în 

scris”. 

 

2. Curriculum; procesul instructiv2. Curriculum; procesul instructiv2. Curriculum; procesul instructiv2. Curriculum; procesul instructiv----educativeducativeducativeducativ    

 

Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul și aplicarea prevederilor programelor școlare în vigoare. 

       În acest sens s-a întocmit Planul managerial pentru organizarea activităţii  ciclului primar. 



      Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe 

pe baza abordării integrate, interdisciplinare și monodisciplinare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a 

ţinut cont de reglementările elaborate de MEN și transmise la Consfătuirea învățătorilor, de recomandările primite din 

partea inspectorului de specialitate. 

S-au aplicat evaluările iniţiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare pe clase și analizate la nivel de comisie. 

  Planificărilor calendaristice au fost concepute în funcţie de durata semestrelor, respectând programele școlare în 

vigoare. Fiecare cadru didactic a întocmit planificarea calendaristică şi cea pe unităţi de învăţare.  

 

3. 3. 3. 3. Dimensiuni calitative ale procesului instructiDimensiuni calitative ale procesului instructiDimensiuni calitative ale procesului instructiDimensiuni calitative ale procesului instructivvvv––––educativeducativeducativeducativ    

 

3.1.3.1.3.1.3.1. Pregătiri efectuate de membrii catedrei pentru olimpiade, concursuri, examene de bacalaureat, atestat şi evaluare Pregătiri efectuate de membrii catedrei pentru olimpiade, concursuri, examene de bacalaureat, atestat şi evaluare Pregătiri efectuate de membrii catedrei pentru olimpiade, concursuri, examene de bacalaureat, atestat şi evaluare Pregătiri efectuate de membrii catedrei pentru olimpiade, concursuri, examene de bacalaureat, atestat şi evaluare 

naţională. Consultanaţională. Consultanaţională. Consultanaţională. Consultațțțțiiiiiiii.... 

– Învățătoarele de la clasele I – IV, fac pregătiri în vederea participării la diverse concursuri, săptămânal, cu toată clasa 

sau pe grupe de elevi. 

3.2.3.2.3.2.3.2. Participări Participări Participări Participări șșșși rezultate la concursuri, olimpiade i rezultate la concursuri, olimpiade i rezultate la concursuri, olimpiade i rezultate la concursuri, olimpiade șșșșcolarecolarecolarecolare 

– La Concurs Național ”LuminaMath”, elevii clasei a II-a, prof. Mircioi Mariana au obținut următoarele rezultate: 

premiul II – 5 elevi: Ion Mara, Pănescu Roxana, Panait David, Dima Mircea,Terzea Eduard, mențiune – 2 elevi: Surdu 

Rareș, Cotabiță Tudor; 

– La Concursul Județean „Magia Crăciunului”, elevii clasei a II-a, prof. Mircioi Mariana, au obținut premiul I- secțiunea 

Tradiții și obiceiuri, premiul II – secțiunea Podoabe și felicitări de Crăciun; elevii clasei a III-a B, prof. Frigioiu Anica, 

au obținut premiul I- secțiunea Podoabe și felicitări de Crăciun, premiul II – secțiunea Tradiții și obiceiuri; 



– Participare la Olimpiada de educație civică, faza pe școală, doamnele profesor: Frigioiu Anica, Nedelcu Dumitrica-

Mioara, Lupea Fănica, Bianu Rodica; 

– La Concursul ”Eurojunior”, etapa I, au participat elevii clasei a IV-a A, prof. Lupea Fănica .  

 

4. 4. 4. 4. Programe şi proiecte educaţionalePrograme şi proiecte educaţionalePrograme şi proiecte educaţionalePrograme şi proiecte educaţionale    

 Au fost elaborate și înaintate I.S.J Brăila spre avizare, proiectele ”Copiii și natura”, ”Florile anotimpurilor”, ”Peda-

culori”, ”Arta didactică brăileană”. 

 

4.1. Implicarea în parteneriate, proiecte educa4.1. Implicarea în parteneriate, proiecte educa4.1. Implicarea în parteneriate, proiecte educa4.1. Implicarea în parteneriate, proiecte educațțțționale ionale ionale ionale     

- Proiect parteneriat cu Grădinița nr. 48 – activitate desfășurată cu elevii clasei a IV- a B, prof. Bianu Rodica,  la 

Grădinița “Luceafărul”(colinde, confecționare de măști specifice Crăciunului); 

- Ateliere de lectură desfășurate la Bilblioteca Județeană “Moara cu cerneală”(proiect voluntariat), prof. Bianu Rodica; 

- Activitate desfășurată la mall Brăila, în cadrul proiectului educațional ”Școala micilor bucătari și cofetari”, în 

parteneriat cu Asociația ”Arcul generațiilor în alimentație” Brăila, prof. Lupea Fănica, prof. Bianu Rodica. 

 

5. 5. 5. 5. ActivităActivităActivităActivitățțțți extrai extrai extrai extrașșșșcolare educative organizate de membrii ccolare educative organizate de membrii ccolare educative organizate de membrii ccolare educative organizate de membrii catedreiatedreiatedreiatedrei    

- Participare la atelierele meșteșugărești desfășurate pe faleză cu ocazia Festivalului Peștelui, septembrie, 2019, 

elevii clasei a IV-a B, pprof. Bianu Rodica; 

- Vizită pe Bricul ”Mircea”, septembrie, 2019, doamnele profesor: Sasu Iuliana, Mircioi Mariana, Frigioiu Anica, 

Nedelcu Dumitrica-Mioara, Lupea Fănica, Bianu Rodica; 



- Excursie Ploiești (Muzeul Ceasurilor),Târgoviște (Curtea Domnescă), octombrie, 2019, clasele a II-a și a III-a B, prof. 

Mircioi Mariana și prof. Frigioiu Anica; 

- „În mijlocul naturii” – drumeție în Parcul Monument, noiembrie, 2019, prof. Mircioi Mariana; 

- Vizionarea piesei de teatru: „D-l Goe!” – Teatrul de păpuși ”Cărăbuș” Brăila, noiembrie, 2019, prof. Mircioi Mariana, 

prof. Nedelcu Dumitrica-Mioara, prof. Bianu Rodica; 

- Vizită la Muzeul de Istorie Brăila, prof. Lupea Fănica, prof. Bianu Rodica; 

- ”Turul ghidat al Brăilei” cu Lâlă Gabriel, prof. Lupea Fănica; 

- Participare la activitatea dedicată zilei de 1 Decembrie și la serbarea de Crăciun cu grupurile vocale ”Muguri”, prof. 

Mircioi Mariana, Frigioiu Anica, Nedelcu Dumitrica-Mioara și ”Romanițe”, prof. Lupea Fănica, prof, Bianu Rodica; 

- Serbări de Crăciun – clasele pregătitoare și clasa I, “Corul de Moș Ajun”, la “Mc Donald’s” Brăila, prof. Nedelcu 

Dumitrica-Mioara și activități în parteneriat cu părinții – ”În prag de sărbători”, prof. Mircioi Mariana,  Atelier de 

confecționat produse pentru târgul de Crăciun, prof. Bianu Rodica,  

- Participare la Târgul de Crăciun, ornamente handmade, doamnele profesor: Bianu Rodica, Frigioiu Anica, Nedelcu 

Dumitrica-Mioara și Mircioi Mariana; 

- Programul social “Școala şi biserica - împreună spre succes”, prof. Mircioi Mariana. 



---- COMISIA METODICĂ „LIMBĂ ŞI COMUNICARE”  COMISIA METODICĂ „LIMBĂ ŞI COMUNICARE”  COMISIA METODICĂ „LIMBĂ ŞI COMUNICARE”  COMISIA METODICĂ „LIMBĂ ŞI COMUNICARE” ––––    
    

NR.NR.NR.NR.    
CRT.CRT.CRT.CRT.    

NUME PRENUME NUME PRENUME NUME PRENUME NUME PRENUME 
PROFESORPROFESORPROFESORPROFESOR    

ACTIVITĂACTIVITĂACTIVITĂACTIVITĂȚȚȚȚI  I  I  I      
(rezultate la olimpiade (rezultate la olimpiade (rezultate la olimpiade (rezultate la olimpiade șșșși concursuri, cursuri, proiecte, articole, conferini concursuri, cursuri, proiecte, articole, conferini concursuri, cursuri, proiecte, articole, conferini concursuri, cursuri, proiecte, articole, conferințțțțe)e)e)e) 

1. Novac MarioaraNovac MarioaraNovac MarioaraNovac Marioara    

- Simpozion județean ”Actualitatea operei eminesciene”- 
Universitatea”Constantin Brâncoveanu” 

- Sesiunea de comunicări “Mihai Eminescu” 
- Revista școlii, format online 
- Concurs de creație literară „Invitație la ficțiune”, organizat cu ocazia Zilei 

Liceului Pedagogic 
- Întâlniri cu scriitorii  
- Ziua Liceului Pedagogic - Manifestări la Casa memorială ”D. P. 

Perpessicius” 

2. Tudor AdrianaTudor AdrianaTudor AdrianaTudor Adriana    

- Concurs de creație literară clasele a 7-a “Anotimpurile copilăriei”  
- Expoziție de postere “Brăila- trecut, prezent si viitor” clasa a 7-a 
- Concurs de proză scurtă “Școala viitorului” clasa a 7-a 
- Prezentări power-point “Colinde si traditii strămoșești de Crăciun” clasele a 

6-a  
- Mica Unire reflectată în literatură – concurs de recitări clasa a 7-a 
- O călătorie prin lumea poveștilor lui Creangă clasa a 7-a  
- Ziua Internațională a Cititului Împreună în colaborare cu d-na profesor 

pentru înv. primar, Bianu Rodica, activitate realizată la Biblioteca 
Județeană 

- Concurs de creație literară “Brăila lui Perpessicius” organizat de Ziua 
Liceului Pedagogic 

- Concurs de creație literară “Labirintul ficțiunii” organizat de Ziua Liceului 
Pedagogic 

- Articol publicat în revista liceului „Cercul nostru” 



NR.NR.NR.NR.    
CRT.CRT.CRT.CRT.    

NUME PRENUME NUME PRENUME NUME PRENUME NUME PRENUME 
PROFESORPROFESORPROFESORPROFESOR    

ACTIVITĂACTIVITĂACTIVITĂACTIVITĂȚȚȚȚI  I  I  I      
(rezultate la olimpiade (rezultate la olimpiade (rezultate la olimpiade (rezultate la olimpiade șșșși concursuri, cursuri, proiecte, articole, conferini concursuri, cursuri, proiecte, articole, conferini concursuri, cursuri, proiecte, articole, conferini concursuri, cursuri, proiecte, articole, conferințțțțe)e)e)e) 

3. Aldea CarmenAldea CarmenAldea CarmenAldea Carmen    

- Concurs Național «Metaforă și culoare în zide sărbătoare «  
- Concursul de recitări de 1 Decembrie : Ciocan Robert, Ion Alexandra (8 A) 
- Concursul “Mihai Eminescu”: Chircu Maria, Mitache Georgiana (10 C) 
- Curs ,,Leadership şi management în educaţie” (2019) 

4. Budur IonuBudur IonuBudur IonuBudur Ionuțțțț----EduardEduardEduardEduard    

- Membru în echipa de organizare a Olimpiadei de Limba și literatura română 
- Concurs de creație literară “Brăila lui Perpessicius” organizat de Zilele 

Liceului Pedagogic 
- Expoziție de dedicată poetului național Mihai Eminescu  
- Concurs de creație literară „Invitație la ficțiune”  organizat cu ocazia Zilei 

Liceului Pedagogic 
- Activitate în cadrul proiectului “Spre artă și cool-tură prin lectură” 
- Referat : Diaristul. Între eul social și eul ficțional. 

            
5. 

    
Novac AnicuNovac AnicuNovac AnicuNovac Anicuțțțțaaaa    

- Concurs de creație literară „Invitație la ficțiune”, organizat cu ocazia Zilei 
Liceului Pedagogic 

- Participări la conferințe naționale și internaționale 
- Articole publicate în reviste de specialitate 
- Cursuri de pefecționare: Diversificarea formelor de pregătire pentru 

doctoranzi și cercetători prin module multidisciplinare si metodologice 
- Activitate în cadrul proiectului “Spre artă și cool-tură prin lectură” 
- Activitate Publicistica lui Mihai Eminescu. Naționalismul, un concept actual 

sau desuet? 
- Curs CRED / Curriculum Relevant pentru o Educație Deschisă 



NR.NR.NR.NR.    
CRT.CRT.CRT.CRT.    

NUME PRENUME NUME PRENUME NUME PRENUME NUME PRENUME 
PROFESORPROFESORPROFESORPROFESOR    

ACTIVITĂACTIVITĂACTIVITĂACTIVITĂȚȚȚȚI  I  I  I      
(rezultate la olimpiade (rezultate la olimpiade (rezultate la olimpiade (rezultate la olimpiade șșșși concursuri, cursuri, proiecte, articole, conferini concursuri, cursuri, proiecte, articole, conferini concursuri, cursuri, proiecte, articole, conferini concursuri, cursuri, proiecte, articole, conferințțțțe)e)e)e) 

6. Gerea LauraGerea LauraGerea LauraGerea Laura    

- Concurs de creație literară „Invitație la ficțiune”, organizat cu ocazia Zilei 
Liceului Pedagogic 

- Participare- Curs de formare – Oportunități de studiu în străinătate pentru 
elev 

- Activitate în cadrul proiectului “Spre artă și cool-tură prin lectură” 
- Articol publicat în revista liceului „Cercul nostru” 
- Referat : Panait Istrati, omul revoltat 

    
7. 

    
Vasile FlorentinaVasile FlorentinaVasile FlorentinaVasile Florentina    

- Cursuri:  „Valorizarea instituției de învățământ prin utilizarea eficientă a 
tehnologiilor informațiilor și comunicării”, ,,Leadership şi management în 
educaţie” 

- Activitate în cadrul proiectului “Spre artă și cool-tură prin lectură” 
- Articol publicat în revista liceului „Cercul nostru” 
- Activitate artistică în cadrul Simpozionului Național al Bibliotecarilor – clasa 

a X-a A 
- Curs CRED / Curriculum Relevant pentru o Educație Deschisă 

8. Bejan CristiBejan CristiBejan CristiBejan Cristi    

- Articol publicat în revista liceului „Cercul nostru” 
- Participări la conferințe naționale și internaționale 
- Articole publicate în reviste de specialitate 
- Referat “Importanța actuală a limbii latine” 

    



---- COMISIA METODICĂ „ COMISIA METODICĂ „ COMISIA METODICĂ „ COMISIA METODICĂ „LLLLIMBIMBIMBIMBI I I I MODERNE” MODERNE” MODERNE” MODERNE” ––––    

    

Activitatea comisieiActivitatea comisieiActivitatea comisieiActivitatea comisiei    

Comisia profesorilor de limbi moderne s-a desfasurat in conformitate cu proiectul managerial adoptat in sedinta de 

catedra din 10 sept. 2018. Tema de cercetare abordata a fost “ameliorarea calitatii procesului de predare – invatare”, mai 

precis s-au organizat dezbateri in cadrul sedintelor de catedra in care s-au discutat liniile trasate de “Scrisoarea metodica 

pentru limbi moderne”, metodele eficiente de crestere a randamentului scolar al elevilor ce urmeaza sa sustina examenul 

de bacalaureat, pregatiri suplimentare cu elevii de cls. a XII-a. 

In cadrul sedintelor de catedra s-au discutat modalitati de motivare a elevilor si de imbunatatire a pregatirii acestora 

in vederea sustinerii probei orale sau scrise la bacalaureat dar si a atingerii nivelurilor de competente prevazute, conform 

Cadrului European al Limbilor.  

La inceputul anului profesorii catedrei au depus la termen documentele de proiectare anuala – elaborate conform cu 

programele in vigoare. De asemenea au elaborat, aplicat testele predictive ale căror rezultate le-au analizat în urma 

aplicării acestora la clasă. Fiecare membru al comisiei a realizat un număr apropiat de activităţi şi a coordonat un numar 

aproximativ egal de sarcini în cadrul catedrei. Activitatea comisiei s-a desfasurat lunar. Programul fiecărei activităţi a fost 

variat. Iata cateva exemple de activitati desfasurate in cursul semestrului I de catre fiecare membru al catedrei de limbi 

moderne: 

 

 

 

 



    Limba englezaLimba englezaLimba englezaLimba engleza    

    

    Prof. Piron Dana ElisabetaProf. Piron Dana ElisabetaProf. Piron Dana ElisabetaProf. Piron Dana Elisabeta    

• Responsabil catedră de limbi moderne 

• Profesor metodist ISJ 

• Membru Consiliu consultativ ISJ  

 

Cursuri de perfecţionare:Cursuri de perfecţionare:Cursuri de perfecţionare:Cursuri de perfecţionare:    

• Curs de perfecționare CRED 

    

Membru în comisii judeţene:Membru în comisii judeţene:Membru în comisii judeţene:Membru în comisii judeţene:    

• Membru în Comisia de elaborare subiecte și evaluare din cadrul concursului în vederea ocupării posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din județul Brăila – 2 septembrie 2019 

• Membru în Comisia de evaluare în cadrul concursului naţional Public Speaking Competition Discourse, etapa 

locală – 13 decembrie 2019 

• 31 oct. 2019 - Halloween activities 

• Clasele: a IX-a A, a IX a D "Christmas around the world" - prezentări powerpoint, planşe, proiecte;  

 

OrganizatorOrganizatorOrganizatorOrganizator concurs județean limba engleză Santa’s Followers, 12 decembrie 2019 

• Organizare cerc pedagogic judeţean   

• Elaborare subiecte olimpiada etapa locala 



• Practica pedagogică – Zanfir Mirela Georgiana  

 

    Prof. Munteanu SilviaProf. Munteanu SilviaProf. Munteanu SilviaProf. Munteanu Silvia    

Cursuri de perfecţionare:Cursuri de perfecţionare:Cursuri de perfecţionare:Cursuri de perfecţionare:    

• Participare la Conferința Super Teach, 19 octombrie 2019 

• Curs de perfecționare CRED 

    

Membru în comisii judeţene:Membru în comisii judeţene:Membru în comisii judeţene:Membru în comisii judeţene:    

• Membru în Comisia de elaborare subiecte și evaluare din cadrul concursului în vederea ocupării posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din județul Brăila – 2 septembrie 2019 

• Membru în Comisia de evaluare în cadrul concursului naţional Public Speaking Competition Discourse, etapa 

locală – 13 decembrie 2019 

 

ProiecteProiecteProiecteProiecte: 

• 3 proiecte e-Twinning – My country - my pride (clasa a IX-a B), Keeping traditions all the year round (clasa a IX-a 

C), EDOL postcard exchange project on local proverbs (clasa a VI-a B) 

    

OrganizatorOrganizatorOrganizatorOrganizator concurs județean limba engleză Santa’s Followers, 12 decembrie 2019 

Am susținut activitatea – Stereotipuri ale ţărilor din Uniunea Europeană cu ocazia Zilei Limbilor Străine – 25 

septembrie 2019, clasa a XI-a B. 

    



    Prof. Prof. Prof. Prof.     Vasii Vasii Vasii Vasii Beatrice Beatrice Beatrice Beatrice         

La Ziua Şcolii: 

• activitate în colaborare cu prof. Sandu (Poalelungi) Marina - clasa a IX-a D - "Perpessicius' poems in English and 

French"; 

• clasa a X-a A - "Famous universities around the world". 

• 14.10.2019 - activitate de formare pe tema''Jocul pe calculator. Riscuri şi avantaje" desfaşurată în cadrul 

Proiectului Educaţie Digitală, parte a Erasmus Coliblite 2018-2020, la Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati"; 

• Clasele: a X-a C, a IX a B,C,D "Christmas around the world"-prezentări powerpoint, colaje pe cartoane ; 

• Clasele: a IX-a A,B,C,D,  a XI-a A,B felicitări handmade cu mesaje in engleză pentru Târgul de Crăciun ; 

• Clasa a X a B "Thanksgiving traditions", "St. Nicholas traditions", Christmas movies, singing carols  

• 7.12.2019 -participare cu elevii la Simpozionul interjudeţean"Povestiri de iarnă" (Proiectul naţional "Metaforă şi 

culoare în zi de sărbătoare") la Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati". 

 

    Prof. Tudose MihaelaProf. Tudose MihaelaProf. Tudose MihaelaProf. Tudose Mihaela    

    

• Sept.2019 - Proiect national „Plastic or Planet", Fisher International   (Premii: Premiul 3, Mentiune) 

• 8 oct.2019 - „Brăila,un film de poveste"- Asociația Cinefeel-cinematograful de artă(cls.12A->E) 

• 18 oct.2019 - Excursie Târgoviște (Muzeul Ceasurilor,  Curtea Domnească Târgoviște) (cls.2, 3B) 

• 31 oct.2019 - Halloween activities  

• 7 nov.2019 - Conferința Waldorf 

• Nov.2019 - Proiect „DidactForm-Cadre didactice formate pentru educație incluzivă de calitate" 



• 16 nov 2019 - Săptămâna Globală- poster „Climatic changes"(cls. 8B) 

• 12 dec.2019 - Concurs Județean „Santa's Followers" (Premii: premiul 3, mentiuni) 

• 13 dec 2019 - Public Speaking- evaluator 

 

    Limba francezăLimba francezăLimba francezăLimba franceză    

    

Componenţa catedrei de lComponenţa catedrei de lComponenţa catedrei de lComponenţa catedrei de limba franceză: imba franceză: imba franceză: imba franceză:     

• prof. Ilie Gabriela Otilia - gradul didactic I 

• prof. Sandu Marina - definitivat 

• prof. Broască Carmen  

 

În cadrul catedrei de limba franceza, activităţile s-au derulat conform planului managerial, atingându-se toate 

obiectivele propuse. Procesul de predare la limba franceza s-a desfăşurat conform programei şcolare, planificărilor şi 

tuturor documentelor în vigoare. S-a urmărit: parcurgerea integrală a materiei, realizarea obiectivelor trasate, atingerea 

competenţelor vizate, în general, ridicarea calităţii actului instructiv-educativ.  

Au fost concepute şi aplicate, la începutul anului şcolar, teste iniţiale în special pentru clasele a IX-a. Toţi membrii 

catedrei de limba franceza au studiat documentele din curriculă şi au făcut modificările necesare conform programelor 

şcolare aprobate pentru anul 2018-2019. Toţi membrii catedrei de limba franceza  şi-au elaborat portofoliile personale, pe 

care le-au îmbogăţit pe parcursul semestrului cu materiale auxiliare de predare şi evaluare (teste iniţiale, teste de evaluare 

sumativă, fişe de lucru, imagini, prezentări în Power Point). De remarcat este faptul că s-a respectat principiul notării 

ritmice, elevii au fost evaluati corespunzător. 



Membrii catedrei au colaborat în permanenţă de-a lungul semestrului şi şi-au îmbunătăţit activitatea prin schimburi 

de idei, dialoguri deschise, discuţii ocazionale, exemple de bună practică realizate în cadrul şedintelor de catedră.  

Activităţile comune ale catedrei au fost şedinţele de catedră desfăşurate lunar, în care au fost discutate problemele 

apărute pe parcursul acestui semestru şi modul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de managerial al catedrei.  

    Prof.Prof.Prof.Prof.    Ilie Otilia Ilie Otilia Ilie Otilia Ilie Otilia     

• Organizarea cercului pedagogic al profesorilor de limbă franceză liceu : Animer la classe de Fle ( toți membrii 

catedrei).  

• Participare la curs de formare CRED.  

• Profesor evaluator la simpozionul Metaforă și culoare  

• Aplicare teste inițiale  

    Prof. Sandu MarinaProf. Sandu MarinaProf. Sandu MarinaProf. Sandu Marina    

• rencontre virtuelle FLE " La méthode verbo-tonale d'intégration phonétique " animée par Michel Billières le 09 

octobre 2019 de 17h00 à 18h00 (heure de Paris) 

• cerc pedagogic  ''Activités brise-glace'' 

• concurs ''La francophonie en Roumanie'' 

• premiul special categoria colaj -sectiunea creatie plastica - concurs ''Noȅl dans le monde francophone ''- 

premiu special ARPF-Neagu Cogalniceanu Daria (VIIIA) 

• proiect e-twinning ''Europe in projects'' 

    Prof. Broască CarmenProf. Broască CarmenProf. Broască CarmenProf. Broască Carmen    

• Organizarea cercului pedagogic al profesorilor de limbă franceză liceu : Animer la classe de Fle ( toți membrii 

catedrei). 



---- COMISIA METODICĂ „ŞTIINŢE”  COMISIA METODICĂ „ŞTIINŢE”  COMISIA METODICĂ „ŞTIINŢE”  COMISIA METODICĂ „ŞTIINŢE” –––– MATEMATICĂ  MATEMATICĂ  MATEMATICĂ  MATEMATICĂ ---- 

1. Proiectarea şi organizarea activităţii educaţionale în semestru I al anului şcolar 2019Proiectarea şi organizarea activităţii educaţionale în semestru I al anului şcolar 2019Proiectarea şi organizarea activităţii educaţionale în semestru I al anului şcolar 2019Proiectarea şi organizarea activităţii educaţionale în semestru I al anului şcolar 2019    ----    2020202020202020    

 Proiectarea didactică este în concordanţă cu recomandările Consiliului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în 

Învăţământul Preuniversitar, realizându-se planificarea calendaristică – semestrială sau anuală, proiectarea unităţii de 

învăţare şi proiectarea  lecţiei. Competenţele generale şi cele specifice ale disciplinei matematică se regăsesc în această 

proiecţie, observându-se lectura personalizată a programelor şcolare. S-au discutat şi aprobat planificările în cadrul 

comisiei  metodice. 

 În acord cu cerinţele reformei curriculare, profesorii de matematică ce predau în această unitate şcolară folosesc 

strategii, metode participativ – active , centrate pe elev. Lecţiile se desfăşoară cu tot colectivul de elevi, accentul este pus 

pe dezvoltarea gândirii critice, demonstraţiei şi argumentării logice. Centrarea activităţii pe elev pune în valoare  

creativitatea profesorilor şi a  elevilor, apariţia şi rezolvarea situaţiilor – problemă şi caracterul aplicativ – formativ al studiilor 

de caz. 

 Obiectivele generale şi cele specifice propuse în planul managerial au fost atinse până la sfârşitul semestrului I al 

anului şcolar 2019 - 2020. Acestea au fost: 

- Creşterea calităţii în realizarea documentelor de planificare a activităţii; 

- Eficientizarea demersului didactic; 

- Operaţionalizarea activităţii; 

- Eficientizarea activităţii; 

- Creşterea motivaţiei pentru perfecţionare a cadrelor  didactice; 

- Creşterea eficienţei activităţilor de perfecţionare la nivelul catedrei; 



- Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare; 

- Asigurarea unui climat pozitiv în cadrul catedrei; 

- Asigurarea calităţii procesului didactic. 

 Existenţa subiectelor testărilor iniţiale reflectă modul echilibrat de concepere al acestora, fiind adaptate nivelului de 

pregătire al elevilor. Sunt însoţite de baremul de corectare şi notare, de rezultate şi analiza acestora, inclusiv de măsurile 

ameliorative. 

 Profesorii de matematică din această unitate şcolară au testat elevii la începutul anului şcolar, după o recapitulare a 

noţiunilor studiate în anii anteriori. 

 Programul de activităţi din cadrul catedrei a fost realizat în urma consultării cadrelor didactice din comisia metodică. 

Toţi membrii catedrei s-au implicat în mod activ în realizarea acestuia. 

    

2. Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare2. Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare2. Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare2. Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare    

 În semestrul I al anului şcolar 2019 - 2020, elevii îndrumaţi de către profesorii de matematică din această unitate 

şcolară au participat la următoarele concursuri interjudeţene, unde au obţinut premii şi menţiuni. 

 

Concursul InterjudeConcursul InterjudeConcursul InterjudeConcursul Interjudețțțțean de Matematică „Tridentean de Matematică „Tridentean de Matematică „Tridentean de Matematică „Trident    ---- Petru Moro Petru Moro Petru Moro Petru Moroṣṣṣṣan” an” an” an” –––– 07 07 07 07----12121212----2019201920192019    

    

Nr. 
crt. 

Numele  si  prenumele  elevului Clasa Rezultat Profesorul  de la  clasa 

1 Vasila Bogdan a  7-a Mentiune Serban  George-Florin 

2 Bertescu Roberto Andrei a  6-a A Mentiune Teodorescu Mădălina 

 



Concursul NaConcursul NaConcursul NaConcursul Națțțțional de Matematică „Profu’ional de Matematică „Profu’ional de Matematică „Profu’ional de Matematică „Profu’ de mate”, etapa I, noiembrie 2019 de mate”, etapa I, noiembrie 2019 de mate”, etapa I, noiembrie 2019 de mate”, etapa I, noiembrie 2019    
    

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele  elevului Clasa Rezultat Profesorul  de la  clasa 

1. ANTOFI ELIZA a  6-a B DIPLOMA DE MERIT Serban  George-Florin 

2. DAMIAN IOAN a  6-a B DIPLOMA DE MERIT Serban  George-Florin 

3. IORDACHE MATEI a  6-a B DIPLOMA DE MERIT Serban  George-Florin 

4. BIANU  EVA  IOANA a  7-a DIPLOMA  DE MERIT Serban  George-Florin 

5. VASILE BOGDAN a  7-a DIPLOMA  DE MERIT Serban  George-Florin 

6. SOIU  CRISTIAN  IONUT a  7-a DIPLOMA  DE EXCELENTA Serban  George-Florin 

7. KONYA SABIN a  7-a DIPLOMA  DE MERIT Serban  George-Florin 

8. GINGĂRAȘU ADELINA a 5-a A DIPLOMA  DE EXCELENTA Teodorescu Mădălina 

9. COTAN GABRIEL a 6-a A DIPLOMA  DE MERIT Teodorescu Mădălina 

    

3333....    Activitate metodică şi de formare a cadrelor didacticeActivitate metodică şi de formare a cadrelor didacticeActivitate metodică şi de formare a cadrelor didacticeActivitate metodică şi de formare a cadrelor didactice    

    Prof. Serban GeorgeProf. Serban GeorgeProf. Serban GeorgeProf. Serban George    

• A  facut  parte din  comisia  de organizare a  la  Concursului   Interjudetean  de Matematica, “Trident-Petru  

Morosan”. 

• Articolul “Pătrate perfecte”, publicat în Gazeta Matematică seria B,nr10\2019. 



• Probleme publicate ȋn Gazeta Matematică seria B, nr.9, 10, 11, 12/2019, Romanian Mathematical Magazine 

• Subiecte   publicate  la:   

- Concursul  Interjudetean  de Matematica, “Trident-Petru  Morosan”, 07.12.2019, Braila,  

- Concursul Județean de Matematică „Gheorghe Cenuṣe” – 17.11.2019; 

- Concursul Interjudețean de Matematică „Matematica de drag” – Bistrița 

- Concursul Interjudețean de Matematică „Louis Funar” - Craiova 

• Membru  in proiectul  Rose. 

 

 Prof. Mădălina Teodorescu:Prof. Mădălina Teodorescu:Prof. Mădălina Teodorescu:Prof. Mădălina Teodorescu: 

• metodist I.S.J Brăila 

• a participat la cursul de formare CRED 

 

 Toți profesorii catedrei s-au implicat ȋn buna desfăṣurare a simularilor examenelor naționale ȋn calitate de profesori 

examinatori, ȋntocmind o analiză a rezultatelor ṣi o serie de măsuri ameliorative. 

 De asemenea au participat la organizarea ṣi desfăṣurarea, ȋn bune condiții, a Olimpiadelor ṣi Concursurilor ṣcolare 

de Matematică. 

 Toți profesorii au participat la activitățile metodice pe seme3strul I ṣi la consfătuirile județene. 

 

 Prof. Stănică Daniela Narcisa  

• metodist ISJ 

• Coordonator cerc metodic 



• a participat la cursul de formare CRED 

    

4444....    ConcluziiConcluziiConcluziiConcluzii    

 Profesorii de matematică s-au implicat într-o serie de activităţi organizate atât la nivelul unităţii şcolare cât şi la 

nivelul judeţului. Tot ce s-a proiectat în planul managerial a fost realizat pe parcursul anului şcolar 2019-2020. 

 Se remarcă la nivelul catedrei un mare interes pentru formarea continuă, pentru adaptarea demersului didactic la 

particularităţile elevilor, pentru crearea în şcoală a unui cadru  permanent de  colaborare. 



----    COMISIA METODICĂ „ŞTIINŢE” COMISIA METODICĂ „ŞTIINŢE” COMISIA METODICĂ „ŞTIINŢE” COMISIA METODICĂ „ŞTIINŢE” ----    ŞTIINŢE ALE NATURIIŞTIINŢE ALE NATURIIŞTIINŢE ALE NATURIIŞTIINŢE ALE NATURII - 

     ComponenComponenComponenComponențțțță:ă:ă:ă:    

1. Prof. Petcu Cristian-Silviu 

2. Prof. Aramă Violeta-Aurora  

3. Prof. Ignat Iuliana  

4. Prof. Taman  Gabriela  

5. Prof. Mocanu Luminita 

6. Prof. Bondei Ionica  

    

Activitatea la nivel de catedră şi de comisie metodică s-a desfăşurat conform planului managerial stabilit la început 

de an şcolar şi a planificării pe semestrul I al anului şcolar 2019-2020. 

Activitatea metodică a debutat cu o şedinţă în cadrul căreia s-a prezentat raportul activităţilor din anul şcolar 

precedent, s-au identificat punctele tari şi punctele slabe în procesul educativ, s-au analizat rezultatele în urma aplicării 

testelor iniţiale. 

Toate cadrele didactice şi-au întocmit la timp planificările semestriale şi anuale şi pe unităţi de învăţare. În atenţia 

profesorilor a fost informarea elevilor pentru Bacalaureat – clasa a XII-a E şi familiarizarea acestora cu structura 

subiectelor.  

S-au desfăşurat şedinţe de pregătire suplimentară cu elevii  clasei a XII-a E în vederea participării la examenul de 

Bacalaureat . 



Cadrele didactice din această comisie au utilizat în activitatea didactică strategii de tip activ - participativ, lucrul 

individual și pe grupe, au asigurat parcurgerea integrală a materiei în conformitate cu programa scolara. 

 

Activităţi desfăşurate:Activităţi desfăşurate:Activităţi desfăşurate:Activităţi desfăşurate:    

 În luna septembrie 2019 membrii comisiei metodice au participat la Consfătuirile cadrelor didactice. 

 Proiectarea activităţii didacticeProiectarea activităţii didacticeProiectarea activităţii didacticeProiectarea activităţii didactice în conformitate cu programele în vigoare stabilind în unele cazuri modalităţi comune de 

instruire şi evaluare în vederea realizării unei instruiri unitare.  

 Elaborarea şi aplicareaElaborarea şi aplicareaElaborarea şi aplicareaElaborarea şi aplicarea testelor initestelor initestelor initestelor inițțțțialeialeialeiale pentru elevii claselor V-XII la disciplinele: biologie, chimie şi fizică - 

septembrie/octombrie 2019 

                                                                                                                                                                                                                            

Prof. Comisiei metodicerof. Comisiei metodicerof. Comisiei metodicerof. Comisiei metodice:::: 

 Analiza rezultatelorAnaliza rezultatelorAnaliza rezultatelorAnaliza rezultatelor obținute de elevi la testările inițiale în cadrul ședințelor de catedră şi întocmirea planurilor de 

recuperare, acolo unde a fost cazul.  

 A fost organizat un program de pregătireprogram de pregătireprogram de pregătireprogram de pregătire în vederea promovării în bune condiţii a probei de profil la examenul de 

bacalaureat . 

 Membrii Comisiei metodice au participat la Cercurile pedagogice. De  

 Membri inMembri inMembri inMembri in Comisia Judeţeana de Organizare şi Desfăşurare a Comisia Judeţeana de Organizare şi Desfăşurare a Comisia Judeţeana de Organizare şi Desfăşurare a Comisia Judeţeana de Organizare şi Desfăşurare a Concursului Naţional de fizica „EvrikaConcursului Naţional de fizica „EvrikaConcursului Naţional de fizica „EvrikaConcursului Naţional de fizica „Evrika””””–––– faza naţionala- 

desfasurata la Colegiul Naţional „Gh.M. Murgoci”- prof. Arama Violeta si  Petcu Cristianprof. Arama Violeta si  Petcu Cristianprof. Arama Violeta si  Petcu Cristianprof. Arama Violeta si  Petcu Cristian  

 Profesori corectori la Concursul National de fProfesori corectori la Concursul National de fProfesori corectori la Concursul National de fProfesori corectori la Concursul National de fizicaizicaizicaizica„Evrika„Evrika„Evrika„Evrika””””––––faza nationala - desfasurata la Colegiul Naţional „Gh.M. 

Murgoci”- prof. Arama Violeta si  Petcu Cristian prof. Arama Violeta si  Petcu Cristian prof. Arama Violeta si  Petcu Cristian prof. Arama Violeta si  Petcu Cristian 

 A fost pregatit suportul de curs pentru Cercul de Informatica Aplicata suportul de curs pentru Cercul de Informatica Aplicata suportul de curs pentru Cercul de Informatica Aplicata suportul de curs pentru Cercul de Informatica Aplicata –––– prof. prof. prof. prof. Petcu CristianPetcu CristianPetcu CristianPetcu Cristian 



Activitatea extracurriculară:Activitatea extracurriculară:Activitatea extracurriculară:Activitatea extracurriculară:    

 Organizarea unei expoziţii cu ocazia Organizarea unei expoziţii cu ocazia Organizarea unei expoziţii cu ocazia Organizarea unei expoziţii cu ocazia Zilei Mondiale a animalelorZilei Mondiale a animalelorZilei Mondiale a animalelorZilei Mondiale a animalelor    –––– 4 octombrie 2019  4 octombrie 2019  4 octombrie 2019  4 octombrie 2019 ––––    desene, machete , fotografii 

,origami,quilling    ----    prof. Mocanuprof. Mocanuprof. Mocanuprof. Mocanu Luminiţa şi Bondei IonicaLuminiţa şi Bondei IonicaLuminiţa şi Bondei IonicaLuminiţa şi Bondei Ionica     

 Realizarea expozitieiRealizarea expozitieiRealizarea expozitieiRealizarea expozitiei “Natura in culorile toamneiNatura in culorile toamneiNatura in culorile toamneiNatura in culorile toamnei” .Elevii claselor V- X au participat cu fotografii, desene, colaje, origami, 

quilling si machete - prof. Mocanu Luminiţa prof. Mocanu Luminiţa prof. Mocanu Luminiţa prof. Mocanu Luminiţa  

 OrgOrgOrgOrgaaaanizarea, cu ocazia Zilei Şcolii, a expozitiei cu tema „ Apa nizarea, cu ocazia Zilei Şcolii, a expozitiei cu tema „ Apa nizarea, cu ocazia Zilei Şcolii, a expozitiei cu tema „ Apa nizarea, cu ocazia Zilei Şcolii, a expozitiei cu tema „ Apa –––– izvorul vietii”  izvorul vietii”  izvorul vietii”  izvorul vietii” ––––    desene,colaje, postere realizate de elevii 

claselor IX- X –prof.  Mocanuprof.  Mocanuprof.  Mocanuprof.  Mocanu LuminitaLuminitaLuminitaLuminita si prof. Bondei Ionica si prof. Bondei Ionica si prof. Bondei Ionica si prof. Bondei Ionica 

 Realizarea expozitiei Realizarea expozitiei Realizarea expozitiei Realizarea expozitiei ––––Magia sarbatorilor de iarna . Magia sarbatorilor de iarna . Magia sarbatorilor de iarna . Magia sarbatorilor de iarna . Elevii claselor IX A si    X C au realizat decoratiuni    –––– prof. Mocanu  prof. Mocanu  prof. Mocanu  prof. Mocanu 

LuminitaLuminitaLuminitaLuminita 

 Cu ocazia Zilelor Liceului Pedagogic “D. P. Perpessicius” s-a desfăşurt Proiectul Educational “Paşi priProiectul Educational “Paşi priProiectul Educational “Paşi priProiectul Educational “Paşi printre Ştiinţele ntre Ştiinţele ntre Ştiinţele ntre Ştiinţele 

Naturii”Naturii”Naturii”Naturii” care a cuprins următoarele activităţi :  

• Rezolvarea unui rebus cu notiuni interdisciplinare,  

• Concursul interdisciplinar fizica-chimie-biologie,  

• Compunerea unor versuri utilizând cuvinte impuse.  

În cadrul proiectului membrii Comisiei Stiintele naturii s-au ocupat cu:realizarea rebusului, realizarea subiectelor 

corespunzatoare disciplinei, propunerea de cuvinte cheie specifice disciplinei pentru realizarea unor versuri , dar si cu 

indrumarea colectivelor de elevi care au participat la concurs-25 octombrie 2019 

 În cadrul Proiectului Educational “Paşi printre Ştiinţele Naturii”Proiectului Educational “Paşi printre Ştiinţele Naturii”Proiectului Educational “Paşi printre Ştiinţele Naturii”Proiectului Educational “Paşi printre Ştiinţele Naturii”elevii clasei 6A au participat activ la primul Târg de Ştiinţe 

“Braila Science Festival” “Braila Science Festival” “Braila Science Festival” “Braila Science Festival” desfăşurat pe  21 septembrie la CNNB – 

 Membrii catedrei de fizica au participat la a doua editie a proiectului “O mie pentru inginerie” organizat de Universitatea 

Politehnica pentru orientarea elevilor claselor a XII a in alegerea viitoarei meserii: XII B , XII E. 



Formarea profesionalaFormarea profesionalaFormarea profesionalaFormarea profesionala    

Perfectionare prin cursuri Perfectionare prin cursuri Perfectionare prin cursuri Perfectionare prin cursuri de formarede formarede formarede formare    

 Educatia elevilor prin activitati extracurriculare–prof. Bondei Ionica 

 Particularitatile proiectarii si predarii simultane la nivel primar si gimnazial - prof. Bondei Ionica 

 Protectia datelor cu caracter personal – prof. Ignat Iuliana 

 Asigurarea calitatii - prof. Ignat Iuliana 

 Participare la Conferinta educationala – Comunitatea si rolul ei in societate- prof. Mocanu Luminita 

    

ANALIZA SWOANALIZA SWOANALIZA SWOANALIZA SWOTTTT    

    

Puncte Puncte Puncte Puncte ttttari:ari:ari:ari:    

• o bună colaborare între membrii comisiei metodice în organizarea diverselor activităţi;  

• folosirea mijloacelor didactice existente şi a metodelor variate de evaluare pentru atragerea elevilor în studiul celor trei 

discipline;  

• folosirea materialelor şi resurselor adecvate nevoilor elevilor 

• asigurarea caracterul ştiinţific al lecţiilor;  

• abordarea unor probleme interdisciplinare în referatele şi lucrările prezentate;  

• introducerea experimentelor virtuale şi a aplicaţiilor multimedia in lecţii;  

• preocuparea profesorilor pentru perfecţionare continuă  

• accentul se pune pe partea aplicativă a noţiunilor predate prin rezolvări de exerciţii şi probleme adecvate şi prin 

legătura cu viaţa de zi cu zi 



Puncte slabe:Puncte slabe:Puncte slabe:Puncte slabe:    

• este greu de aplicat învăţarea centrată pe elev în cazul claselor cu o oră de studiu pe săptămână;  

• numărul redus de ore alocat celor trei discipline face uneori dificilă valorificarea mijloacelor de învăţământ existente;  

• dezinteresul  elevilor pentru studiu în general. 

    

Măsuri pentru eficientizarea activităţii comisiei:Măsuri pentru eficientizarea activităţii comisiei:Măsuri pentru eficientizarea activităţii comisiei:Măsuri pentru eficientizarea activităţii comisiei:    

• schimb de experienţă la nivelul comisiei metodice realizat prin abordarea unor activităţi şi teme care să faciliteze acest 

lucru;  

• demers didactic atractiv în vederea atragerii elevilor în studiul celor trei discipline; -utilizarea calculatorului în lecţii acolo 

unde este cazul în vederea stimulării interesului elevilor pentru disciplinele Fizică – Chimie - Biologie 

• propunerea unor teme interdisciplinare Fizică – Chimie - Biologie la metodele complementare de evaluare, concursuri 

şcolare, simpozioane.  

• adaptarea programelor la nivelul claselor prin esenţializare, propuneri de itemi cu grad diferit de dificultate, evidenţierea 

aplicaţiilor practice ale compuşilor studiaţi;  

• utilizarea sarcinilor diferenţiate de lucru la clasă în vederea prevenirii eşecului şcolar; 

• elaborarea şi implicarea în proiecte educaţionale interdisciplinare. 

 

 



----    COMISIA METODICĂ „OM ŞI SOCIETATE” COMISIA METODICĂ „OM ŞI SOCIETATE” COMISIA METODICĂ „OM ŞI SOCIETATE” COMISIA METODICĂ „OM ŞI SOCIETATE” ----    

–––– CATEDRA SOCIO CATEDRA SOCIO CATEDRA SOCIO CATEDRA SOCIO----UMANE ŞI RELIGIEUMANE ŞI RELIGIEUMANE ŞI RELIGIEUMANE ŞI RELIGIE    ––––    

    

    La începutului anului școlar 2019-2020, toate cadrele didactice din comisie am conceput, aplicat şi analizat probe de 

evaluare iniţială. Pe baza concluziilor stabilite am conturat demersul didactic cel mai potrivit la nivelul fiecărui colectiv. Au 

fost concepute şi desfăşurate activităţi în concordanţă cu particularităţile individuale şi cu cele standard, realizând astfel, o 

învăţare centrată pe elev. Pentru formarea deprinderilor practice s-au folosit metode şi procedee care să contribuie la 

creşterea gradului de originalitate şi independenţă, rolul formativ în rezolvarea sarcinilor de lucru. Realizarea planificarii 

calendaristice–anuale si semestriale-au in conformitate cu programa scolara precum si a Curricumului National. 

    

    Prof. Iordache MirelaProf. Iordache MirelaProf. Iordache MirelaProf. Iordache Mirela    

• Coordonarea proiectelor educaţionale: „Bucuria sărbătorilor creştine”, „Metaforă şi culoare în zi de sărbătoare", 

„Antreprenori salvaţi pădurea!”, „Media Literacy – Informare şi bune practici în consumul de mass media”  

• Activitate de formare la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”, Brăila „Jocul pe calculator. Riscuri şi avantaje” în cadrul 

proiectului Erasmus + “COLIBLITE - COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills for MLF children”, 14 octombrie 

2019; 

• Parteneriat încheiat cu Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”, Brăila, în cadrul proiectului Erasmus + “COLIBLITE - 

COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills for MLF children”, 

• Parteneriat încheiat cu Junior Achievement Romania pentru implementarea programelor internaţionale: Mini-

compania, auxiliar la clasa a X-a D şi Finanţe personale şi servicii financiare, extracurricular/cerc la clasa a X-a C; 



• Participare la Seminarul de Informare privind Economia Socială în cadrul proiectului POCU „IDES – Iniţiative pentru 

dezvoltarea economiei sociale” 

• Participare la Concursul internaţional Bebras cu elevii: Barbu Alina – Oana, clasa a XI- a B; Boingeanu Anda 

Cosmina, clasa a XI- D; Lupaşcu Daniela, Creţu Mihăiţă, Tînjală Alex – Petrică, Mihai Mariana Rafaela, clasa a XI-a 

C; Perianu Ionela Maria, Pană Nicoleta – Raluca, clasa a X-a A; - 11 – 17 noiembrie 2019 

• Participare la concursul „Sfinţenia vieţii omului – între real şi ideal” din cadrul proiectului educaţional „Copiii – slujitori 

ai bucuriei creştine”; 

• Organizarea simpozionului interjudețean pentru elevi ”Povestiri de iarnă” din cadrul proiectului național ”Metaforă și 

culoare în zi de sărbătoare”, în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Panait Istrati”, Brăila, 7 decembrie 2019; 

• Activităţi de voluntariat în cadrul proiectului „Bucuria sărbătorilor creştine” in parteneriat cu Grădiniţa Familia: 

„Darurile Sfântului Nicolae” şi „Naşterea Domnului – Cununa familiei creştine”; 

• Organizarea activităţilor „ Şcoala nonviolenţei” şi „Bullyingul online şi offline: victime versus agresori” în cadrul 

proiectului judeţean „Media Literacy- Informare şi bune practici în consumul de mass-media” 

 

 Profesor de religie: Ferescu Victoria, grad didactic IProfesor de religie: Ferescu Victoria, grad didactic IProfesor de religie: Ferescu Victoria, grad didactic IProfesor de religie: Ferescu Victoria, grad didactic I 

• metodistă IŞJ Brăila; 

• mentor la disciplina religie pentru cadrele didactice debutante; 

• şefă de cerc pedagogic; 

• responsabilă cu formarea continuă a cadrelor didactice din Liceul Pedagogic Brăila. 

 



• sept. 2019: realizarea planificarii calendaristice – anuale si semestriale - în conformitate cu programa școlară  

precum și a Curricumului Național; 

• sept. 2019: coordonarea activității de donare a 7 pachete/ghiozdane cu tot necesarul de rechizite oferite prin parohia 

ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului”, de către preotul paroh Sorin Marinescu;  

• 18-22 octombrie 2019: organizarea și desfășurarea concursului „Sfinţenia vieţii omului – între real şi ideal”, organizat 

cu ocazia zilei şcolii, 25 octombrie 2019, concursul făcând parte din proiectul educaţional județean „Copiii – slujitori 

ai bucuriei creștine”, proiect înregistrat la secretariatul şcolii cu nr. 2145/30.09.2019 și la ISJ Brăila cu nr. 

12300/11.10.2019; 

• 28 nov. 2019: participarea la Simpozionul ,,Reflecții ale tinerilor despre satul românesc – mărturii despre preoți, 

învățători și gospodari”, organizat de Seminarul Teologic ,,Sf. Ap. Andrei’’ Galaţi, unde elevii coordonați de mine au 

obținut diplome pentru prestația lor: Mădălina – Gabriela Bobe (clasa a XI-a D) a prezentat lucrarea cu titlul „Gânduri 

despre oameni și locuri dragi”, Elena Lăcrămioara Câmpeanu (clasa a XI-a D) a prezentat lucrarea cu titlul „Satul 

meu natal” și Cosmin Aurelian Tecuceanu (clasa a XII-a C) a prezentat lucrarea cu titlul ,,Reflecții ale tinerilor despre 

satul românesc – mărturii despre preoți, învățători și gospodari”; 

• 11 decembrie 2019: participarea la Concursul interjudețean „Bucuriile toamnei”- Ediția a III-a (2019-2020) cu 

elevele: Oprea Ionela Cristina, Orășanu Ana-Maria, Puia Patricia Ștefania, Budacă Denisa-Valentina, Pătrășcoiu 

Maria Luiza şi Gălbinaș Bianca Ștefania din clasa a X-a B; 

• 6 decembrie 2019: organizarea și desfășurarea Concursului de Religie ,,Mărturii de educatori, învățători, preoți și 

copii de excepție în satul românesc”, secţiunea didactică, întru cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul spiritual 

al municipiului Brăila, fiind premiați 10 elevi prin sponsorizarea oferită de pr. paroh Sorin Marinescu al parohiei 

„Naşterea Maicii Domnului” Brăila, cu suma de 300 lei; 



• 29 nov. 2019: participarea la programul artistic dedicat Zilei Naționale a României prin coordonarea elevilor Bobe 

Mădălina (XI D), Androne Daria (X A), Stroe Teodora (X A) și Șcheaua Teodor (X A), care au recitat poezii tematice; 

• 5 dec. 2019: participarea la pelerinajul tradițional de Ziua Sf. Ier. Nicolae – ocrotitorul orașului Brăila cu un număr de 

20 elevi de la clasa a XI-a B; 

• Noiembrie-decembrie 2019: organizarea și desfășurarea „Dialogurilor duhovnicești” în școala noastră cu 

participarea preoților: Sorin Marinescu, paroh al parohiei „Nașterea Maicii Domnului” Brăila, Gagu Cristian, paroh al 

parohiei „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” Brăila și Vatră Costel, paroh al parohiei „Nașterea Domnului” Brăila, care 

au prezentat informații lămuritoare cu privire la temele puse în discuție. Activitatea s-a desfășurat cu binecuvântare 

arhierească și face parte din proiectul județean educațional „Copiii – slujitori ai bucuriei creștine”, înregistrat la nivelul 

școlii cu nr. 2145/30.09.2019 și la nivelul IȘJ Brăila cu nr. 12300/11.10.2019; 

• 9 decembrie 2019: organizarea și desfășurarea Simpozionului interjudețean „Povestiri de iarnă” la Biblioteca 

Judeţeană „Panait Istrati” Brăila. Activitatea face parte din proiectul educațional „Metaforă și culoare”, iniţiat de 

Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius”, Brăila în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”, Brăila, Liceul 

Teoretic „Panait Cerna”, Brăila şi Asociaţia Femeilor Creştin Ortodoxe – Filiala Brăila, a cărei președintă sunt. 

• 16 decembrie 2019: am desfășurat activitate de voluntariat la Grădinița „Familia” de pe lângă parohia „Adormirea 

Maicii Domnului” Brăila, în colaborare cu părintele Cătălin hurmuzache, parohul acestei biserici. Activitatea a constat 

în achiziționarea, din donații bănești (605 lei) făcute de elevi și profesori ai Liceului Pedagogic „D.P. Perpessicius” 

Brăila, de produse alimentare (dulciuri) și rechizite (cărți de colorat), pe care le-am oferit celor 39 de copii ai 

grădiniței. Activitatea face parte din proiectul județean educațional „Copiii – slujitori ai bucuriei creștine”, înregistrat la 

nivelul școlii cu nr. 2145/30.09.2019 și la nivelul IȘJ Brăila cu nr. 12300/11.10.2019. 



• 17 dec. 2019: organizarea şi desfăşurarea expoziţiei cu vânzare în scop filantropic „Târgul handmade de Crăciun” 

cu lucrări realizate de elevii Liceului Pedagogic „D.P. Perpessicius” Brăila constând în: ornamente şi decoraţiuni cu 

tematică de Crăciun, felicitări realizate în diverse tehnici, tablouri, icoane ş.a. Pentru târg s-au realizat şi produse 

culinare – prăjituri făcute de unii elevi ai liceului nostru împreună cu părinţii lor (clasele primare). Activitatea face 

parte din proiectul educațional județean „Copiii – slujitori ai bucuriei creștine”, înregistrat la nivelul școlii cu nr. 

2145/30.09.2019 și la nivelul IȘJ Brăila cu nr. 12300/11.10.2019. Din vânzarea produselor expuse s-a strâns suma 

de 2206 lei, care a fost donată astfel: suma de 1910 lei donată elevei Robitu Geanina (clasa a XI-a D), bolnavă de 

lupus, o boală autoimună,  iar suma de 296 lei  a fost donată elevului Turcu Cătălin (clasa a XII-a E), care se 

întreține singur; 

• decembrie 2019 –ianuarie 2020: activitate de voluntariat la biblioteca școlii; 

• noiembrie 2019 - februarie 2020: activitate de mentorat desfăşurată cu studenţii Facultăţii de Teologie – 

Universitatea „Dunărea de Jos” – Galaţi: studenta Gîrbă Cristina Alina. 

 

 Prof. Lăzărescu Lucia Prof. Lăzărescu Lucia Prof. Lăzărescu Lucia Prof. Lăzărescu Lucia----Doina (Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” şi C.N. „Ana Aslan”)Doina (Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” şi C.N. „Ana Aslan”)Doina (Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” şi C.N. „Ana Aslan”)Doina (Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” şi C.N. „Ana Aslan”)    

    

Nr. Nr. Nr. Nr.     
Crt.Crt.Crt.Crt.    

Denumire activitateDenumire activitateDenumire activitateDenumire activitate    Activitate desfăşuratăActivitate desfăşuratăActivitate desfăşuratăActivitate desfăşurată    DataDataDataData    LocaţiaLocaţiaLocaţiaLocaţia    
Participanţi / Participanţi / Participanţi / Participanţi / 
ObservaţiiObservaţiiObservaţiiObservaţii    

1 
La început de nou an 
şcolar – în parteneriat 

cu Biserica 

Arhiepiscopia Dunării de Jos, Galaţi, a oferit, prin 
Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, ghiozdane 

cu rechizite şcolare unui număr de 6 elevi ai 
Liceului Pedagogic 

IX 
2019 

Biserica 
„Naşterea 

Maicii 
Domnului 

6 elevi de la 
clasele 0 – IV ai 

Liceului 
Pedagogic 

2 
Întâlnire la început de 

an şcolar 
Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie 

IX 
2019 

Universitate
a Dunărea 

de jos Galaţi 

IPS Casian, 
Profesorii de 

Religie 



Nr. Nr. Nr. Nr.     
Crt.Crt.Crt.Crt.    

Denumire activitateDenumire activitateDenumire activitateDenumire activitate    Activitate desfăşuratăActivitate desfăşuratăActivitate desfăşuratăActivitate desfăşurată    DataDataDataData    LocaţiaLocaţiaLocaţiaLocaţia    
Participanţi / Participanţi / Participanţi / Participanţi / 
ObservaţiiObservaţiiObservaţiiObservaţii    

3 Cerc pedagogic prezenţă X 2019 
Şcoala 

gimnazială, 
nr 2 

 

4 Ziua şcolii 
Concurs iconografic  – expoziţie în cinstea 

ocrotitorilor spirituali ai Liceului Pedagogic: Sf 
Cuv. Dimitrie cel Nou şi Sf.M.M Dimitrie 

26 X 
2019 

Biblioteca 
Liceului 

Pedagogic 

20 elevi (clasele 
I-VI) participanţi 

la secţiunea 
iconografică 

5 
Curs de formare 

/dezvoltare personală 
Autocunoaştere şi gestionarea conflictelor 

Întâlniri duhovniceşti 
XI – XI 
2019 

Biserica Sf 
Parascheva 

Pr. Sică ; un 
grup de 10 
profesori de 

Religie 

6 
Sfânta Cuvioasă 

Parascheva 
Participare la Sfânta Liturghie cu ocazia 

sărbătorii închinate Sfintei Cuvioase Parascheva 
14 X 

Biserica 
„Naşterea 

Maicii 
Domnului” 

Toţi elevii clasei 
a VII-a 

7 Lecţii noi în ppt Realizate şi susţinute la clasele I- VII IX-XII  

8 
„Călători pe cărările 

sfinţilor” 
Pelerinajul aducerii Sfintelor Moaşte ale Sfinţilor 

Nicolae şi Nectarie 
5 XII 
2019 

de la Biserica Sf Arhangheli  
Catedrala Sfântul Nicolae; 5 
elevi clasele a VI A şi VI B 

9 
Bucuria Naşterii 

Domnului 
Participare la Sfânta Taină a Spovedaniei, în 

cadrul Postului Naşterii Domnului 

16-20 
XII 

2019 
Elevi ai claselor: V-VII  

10 Curs iconologie 
Facultatea de Artă Sacră – Univ. Dunărea de Jos 

- Galaţi 
X – XII 
2019 

Pr. Prof. Cristian Gagu  

11 Curs Psihologie Universitatea Dunărea de Jos Galaţî 
X – XII 
2019 

Prof. Mariana C-tinescu  

12 
Cursuri de Studiul 
desenului şi studiul 

culorii 

Facultatea de Artă Sacră – Univ. Dunărea de Jos 
- Galaţi 

X – XII 
2019 

Prof. Ionuţ Mitrofan  



    ProfProfProfProf.... Constantin Virginia Carmen Constantin Virginia Carmen Constantin Virginia Carmen Constantin Virginia Carmen    

• Sustinere lectii ppt la socio-umane 

• Parteneriat cu  Colegiul Tehnic,, Petru Poni’’ in cadrul Simpozionului Interjudetean Interdisciplinar Pro Liber 

• Referat in cadrul catedrei cu tema ,, Adaptare sau inadaptare profesionala’’ 

• Olimpiada de socio-umane faza pe scoala. 

    

    CCCCatatatatedra de pedagogieedra de pedagogieedra de pedagogieedra de pedagogie    

    

S-au desfășurat lecții de probă și de diplomă, în condiții adecvate, specifice practicii pedagodice. 

    



COMISIA METODICĂ „COMISIA METODICĂ „COMISIA METODICĂ „COMISIA METODICĂ „IIIISTSTSTSTORIE ORIE ORIE ORIE ŞI ŞI ŞI ŞI GGGGEOGRAFIE”EOGRAFIE”EOGRAFIE”EOGRAFIE”    
    

    

    Prof. Turcu LidiaProf. Turcu LidiaProf. Turcu LidiaProf. Turcu Lidia    

Activităţi Activităţi Activităţi Activităţi     

• Comemorarea Holocaustului – 9 octombrie, expoziţie organizată de  elevii clasei a XII a A 

• Simpozionul interjudeţean “ Povestiri  de iarnă “ 

•  Olimpiada de istorie , faza locală 

Parteneriate Parteneriate Parteneriate Parteneriate     

• Colegiul” B.P.Hasdeu” din Buzău pt. Concursul interjudeţean “Eroi şi monumente, simboluri peste generaţii” 

 

    Prof. Oana MocanuProf. Oana MocanuProf. Oana MocanuProf. Oana Mocanu    

ParteneriateParteneriateParteneriateParteneriate    

• Parteneriat cu Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”,  

• Parteneriat cu Scoala Gimnaziala “Anton Pann”, Brăila 

Concursuri Concursuri Concursuri Concursuri     

•  Concursul interjudețean “Iorga : omul si opera”: Țeselea Camelia, Premiul III 

• Concurs Două secole de la nasterea lui Nicolae Bălcescu 

 

Alte activităAlte activităAlte activităAlte activitățțțțiiii    

• Vizitarea, împreună cu un grup de elevi, a Bricului Mircea  

• Organizarea activităților cu ocazia comemorarii holocaustului românesc 



• Participarea la Conferința Waldorf 

• Organizator serbare 1 decembrie 

• Participare la Conferința Cum predăm Holocaustul în scoli        

 

    Prof. Bertescu ManuelaProf. Bertescu ManuelaProf. Bertescu ManuelaProf. Bertescu Manuela 

• Activitate desfăşurată ȋn Biblioteca şcolii cu cls. a XI-a D, a IX-a A, B, E, cu ocazia comemorării Holocaustuluicomemorării Holocaustuluicomemorării Holocaustuluicomemorării Holocaustului    

românescromânescromânescromânesc- 9 octombrie; 

• Participarea la activitatea de formare pe tema “Jocul pe calculator. Riscuri “Jocul pe calculator. Riscuri “Jocul pe calculator. Riscuri “Jocul pe calculator. Riscuri șșșși avantaje”, i avantaje”, i avantaje”, i avantaje”, cu durata de 4 ore, desfășurată 

în cadrul Proiectului Educaţie Digitală, parte a Erasmus COLIBLITE 2018-2020, la Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”-

14 octombrie; 

• Participarea cu elevii clasei a XI-a D la activitatea “O zi militar”“O zi militar”“O zi militar”“O zi militar”, la Brigada 10 Geniu “Dunărea de Jos”-18 octombrie; 

• Activităţi de „Ziua Şcolii” „Ziua Şcolii” „Ziua Şcolii” „Ziua Şcolii” (26 octombrie): concurs power point şi concurs de cultură generală referitor la „Statele Uniunii „Statele Uniunii „Statele Uniunii „Statele Uniunii 

Europene”Europene”Europene”Europene” cu clasa a XI-a D; 

• Organizarea activităţii intitulată  “Şcoala Non“Şcoala Non“Şcoala Non“Şcoala Non----Violenţei”Violenţei”Violenţei”Violenţei” cu elevii clasei a XI-a D, cu ajutorul doamnei psiholog Filipoiu 

Luminiţa și a doamnei profesoare Iordache Mirela- 12 noiembrie; 

• Elaborarea de subiecte pentru Simularea la disciplina Istorie, clasa a XII-a-noiembrie; 

• 7.Participarea la concursul ”Nicolae Iorga”Nicolae Iorga”Nicolae Iorga”Nicolae Iorga---- Omul şi Epoca” Omul şi Epoca” Omul şi Epoca” Omul şi Epoca”- în cadrul proiectului interjudeţean „Nicolae Iorga„Nicolae Iorga„Nicolae Iorga„Nicolae Iorga---- omul şi  omul şi  omul şi  omul şi 

epoca”epoca”epoca”epoca”, pe diferite secţiuni: secţiunea Isecţiunea Isecţiunea Isecţiunea I----eseu:eseu:eseu:eseu: Robitu Gianina Valentina- Premiul al IIIPremiul al IIIPremiul al IIIPremiul al III----lealealealea (cls. a XI-a D)-noiembrie; 

• Participarea cu elevii clasei a XI-a D la activitatea “Comemorarea a 70 de ani de la Fenomenul P“Comemorarea a 70 de ani de la Fenomenul P“Comemorarea a 70 de ani de la Fenomenul P“Comemorarea a 70 de ani de la Fenomenul Piteiteiteiteșșșști”ti”ti”ti”, organizată de 

Muzeul Brăilei “Carol I”; 



• Marcarea zilei de 1 Decembrie1 Decembrie1 Decembrie1 Decembrie la Biblioteca şcolii prin realizarea unor materiale de către elevii claselor: a XI-a D, a IX-a 

A, B, E și implicarea în organizarea serbării dedicată Zilei Naţionale a României la Liceul Pedagogic cu clasa a XI-a D; 

• Organizarea Olimpiadei de IstorieOlimpiadei de IstorieOlimpiadei de IstorieOlimpiadei de Istorie- etapa pe şcoală (elevi ai clasei a XI-a D)- decembrie;  

• Organizarea Târgului de Crăciun HandmadeTârgului de Crăciun HandmadeTârgului de Crăciun HandmadeTârgului de Crăciun Handmade la Liceul Pedagogic, cu scopul strângerii de donaţii pentru persoane cu 

dizabilităţi, cu cls. a XI-a D; 

 

    Prof. Mocanu ElenaProf. Mocanu ElenaProf. Mocanu ElenaProf. Mocanu Elena    

• Mapamondul în imagini Mapamondul în imagini Mapamondul în imagini Mapamondul în imagini ---- Prezentări PPT cu ţări şi oraşe din lume  Prezentări PPT cu ţări şi oraşe din lume  Prezentări PPT cu ţări şi oraşe din lume  Prezentări PPT cu ţări şi oraşe din lume ---- e e e elevii clasei a-X a C, luna octombrie 2019 - cele mai 

bune prezentări au fost realizate de elevii: Balaş Gabriela, Ciocă Cristian, Petrea Dorin 

• Orizontul local Orizontul local Orizontul local Orizontul local ---- Parcul Monument din Brăila Parcul Monument din Brăila Parcul Monument din Brăila Parcul Monument din Brăila, eseuri, referate - elevii claselor a-X a D şi a-X a C, luna noiembrie 2019 - 

cea mai frumoasă prezentare a fost realizată de eleva Chircu Maria din clasa a-X a C 

•  Încălzirea globală  Încălzirea globală  Încălzirea globală  Încălzirea globală ---- Schimbările climatice şi consecinţele asupra mediului înconjurător  Schimbările climatice şi consecinţele asupra mediului înconjurător  Schimbările climatice şi consecinţele asupra mediului înconjurător  Schimbările climatice şi consecinţele asupra mediului înconjurător - realizarea unor lucrări cu 

prezentări Powerpoint de elevele clasei a-IX a A prezentate la Casa Copului Didactic Brăila, luna noiembrie 2019 - cea 

mai bună lucrare a fost a elevei Spânu Andreea - profesori coordonatori: Mocanu Elena şi Teodorescu Mădălina 

• Realizarea unui portofoliu cu materiale didacticeRealizarea unui portofoliu cu materiale didacticeRealizarea unui portofoliu cu materiale didacticeRealizarea unui portofoliu cu materiale didactice necesare pentru elevii claselor a-XII a care susţin Examenul de 

Bacalaureat la disciplina Geografie 

• Pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII a,Pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII a,Pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII a,Pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII a, la disciplina Geografie - în fiecare săptămână, miercurea. 

 

    Prof. Neicu VioricaProf. Neicu VioricaProf. Neicu VioricaProf. Neicu Viorica    

• Concurs de cunoştințe generale ,,La pas, prin țara mea”, clasa a XII-a A, octombrie 2019 

• Activitate cu prezentări de tip ppt ,,Călătoria mea în Europa”, decembrie, 2019, clasa a XII-a A 



• Pregătire suplimentară cu elevii clasei a XII- a A, A, A, A, la geografie- în fiecare săptămână, lunea 

• 4. Realizarea unui portofoliu cu materiale didactice necesare elevilor clasei a  XII-a care susţin examenul de examenul de examenul de examenul de 

bacalaureatbacalaureatbacalaureatbacalaureat la disciplina Geografie. 



---- C C C COMISIA METODICĂ „OMISIA METODICĂ „OMISIA METODICĂ „OMISIA METODICĂ „EEEEDUCAŢIE DUCAŢIE DUCAŢIE DUCAŢIE FFFFIZICĂIZICĂIZICĂIZICĂ    ŞI ARTE”ŞI ARTE”ŞI ARTE”ŞI ARTE”    ---- 
 

 Catedra de Educatie Fizica a fost compusa din 3 cadre didactice, cu o incadrare echilibrata, astfel incat sa asigure 

desfasurarea activitatilor cat mai bine. 

• director adjunct, prof. Grigore Bogdan-Mircea - prof.I – gradul I; 

• profesor Badea Valentin- prof. I - gradul I; 

• profesor Erhan Mirela – debutant. 

  

 Anul școlar 2019 - 2020 a însemnat  aceeași implicare, dedicare  permanentă și efort susținut din partea cadrelor 

didactice care fac parte din Aria curriculara Educatie fizica si Arte a Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius” Braila.   

 S-au urmărit obiectivele stabilite conform programelor școlare. 

 Astfel, în anul şcolar 2019 - 2020, cadrele didactice au desfăşurat activităţi complexe, în conformitate cu graficul 

întocmit în septembrie 2019. 

 În cadrul primei şedinţe a Comisiei s-au stabilit atribuțiile membrilor comisiei, au fost verificate toate planificările 

anuale și calendaristice ale membrilor acestei comisii metodice.  

De asemenea, s-a aprobat graficul activităţilor pentru anul şcolar 2019 - 2020, precum şi graficul detaliat al 

activităţilor pentru cele două semestre ale anului şcolar, fiind realizate interasistențele prevăzute în programarea stabilită 

de comun acord.  

 Considerăm că o analiză eficientă a activităţii constituie premisa îmbunătăţirii activităţii pentru perioada următoare. 

 In conformitate cu planul managerial, catedra si-a desfasurat activitatea pe doua directii principale: activitatea la 

clasa si cea extracurriculara. 



 La clasa s-au urmarit : 

• elaborarea planificarilor anuale si semestriale, in concordanta cu cerintele realizarii obiectivelor propuse. 

• parcurgerea programelor stabilite de minister,specifice fiecarui an de studiu ; 

• folosirea celor mai adecvate metode si mijloace pentru realizarea unor ore de calitate , atractive pentru elevi, 

facandu-i sa participe constient si activ la toate activitatile desfasurate. 

 In ceea ce priveste activitatea extracurriculara, la nivelul catedrei, s-au desfasurat in week-end-uri si in vacantele 

scolare, atat antrenamente cat si alte  activitati sportive cum ar fi: volei, fitness, bodybuilding, tenis de masa, handbal, 

fotbal. 

 Olimpiada Nationala a Sportului Scolar este in curs de desfasurare iar rezultatele obtinute vor fi anuntate  la sfarsitul 

competitiilor sportive . Mentionez ca Liceul Pedagogic participa la mai multe discipline sportive : fotbal primar, gimnazial si 

liceal-baieti, fotbal fete-liceu, volei fete, baieti-liceu, tenis de masa si sah. 

 In ceea ce priveste perfectionareaperfectionareaperfectionareaperfectionarea cadrelor didactice, profesorii Erhan Mirela, Grigore Bogdan si Badea Valentin, au  

participat la consfatuirile  anuale  si  la cercurile pedagogice desfasurate. Au fost efectuate inspectii, la nivelul catedrei. 

 Toate cadrele didactice inspectate au dovedit ca  stapanesc  continuturile disciplinei si demonstreaza,cu mici 

exceptii,corectitudine stiintifica in utilizarea limbajului de specialitate si transmiterea continuturilor. In majoritatea lectiilor 

au existat si elemente de creativitate,putandu-se asigura astfel si atractivitate fata de activitatile propuse de profesori. 

 Planificarea activitatii didactice s-a realizat pe baza documentelor cerute de catre metodologia actuala. Lectiile s-au 

desfasurat metodic, respectandu-se toate etapele  /verigile.  

 Cadrele didactice inspectate au putut realiza evaluari obiective si au manifestat o atitudine pozitiva fata de 

recomandarile facute. 



 Recomandam utilizarea muzicii / ritmuri melodice in timpul exersarii actelor motrice cu precadere la verigile –

„pregatirea organismului pentru efort”, ”influentarea selectiva a aparatului locomotor” si „revenirea organismului pentru 

efort”. 

 Sa se acorde o atentie marita formarii valorilor si atitudinilor ,dar si abilitatilor la elevi. 

 Recomandam utilizarea muzicii / ritmuri melodice in timpul exersarii actelor motrice cu precadere la verigile –

„pregatirea organismului pentru efort”, ”influentarea selectiva a aparatului locomotor” si „revenirea organismului pentru 

efort”. 

 Sa se acorde o atentie marita formarii valorilor si atitudinilor ,dar si abilitatilor la elevi. 

          Calitatea  actului  didactic  a crescut datorita preocuparii permanente a celor trei  cadre didactice, a  perfectionarii lor 

continuue, datorita imbunatatirii conditiilor de lucru, dar mai ales  a sustinerii si colaborarii excelente cu conducerea 

liceului.      

 

 CATEDRA „CATEDRA „CATEDRA „CATEDRA „EDUCAEDUCAEDUCAEDUCAŢIE ŢIE ŢIE ŢIE MMMMUZICALĂUZICALĂUZICALĂUZICALĂ”””” 
 

În  semestrul I, anul scolar 2019 - 2020, s-au desfasurat urmatoarele activitati ale procesului instructiv-educativ: 

 Realizarea planificarii calendaristice – anuale si semestriale - in conformitate cu programa scolara precum si a 

Curricumului National ; 

 Proiectatea si realizarea unor materiale specifice temei zilnice (sarcini de lucru diferentiate, fise de lucru), avand ca 

scop castigarea de catre copii a respectului pentru valorile morale, religioase, culturale, cantecele cu textele lor 

constituindu-se in tot atatea vehicule purtatoare de mesaj; 

 Domnul prof. Leu Georgel a organizat si indrumat corului scolii ca fiind principalul element de legatura a activitatii 

scolare cu cea extrascolara, manifestarile artistice reprezentand una dintre modalitatile de satisfacere a nevoilor de 



frumos sau de cultivare si incurajare a elevilor talentati. Repertoriul de cantece abordat cuprinde cantece istorice si 

patriotice, muzica religioasa si colinde lucrari corale cu tematica diversa, cantece populare romanesti care scot in 

evidenta frumusetea si bogatia folclorului nostru romanesc, cantece pentru invatare limbilor straine, muzica usoara si 

de divertisment; 

 Organizarea de serbari scolare, cu ocazia Zilei Nationale si a Sarbatorilor de Iarna unde au fost prezentate atat lucrari 

din repertoriul muzicii patriotice, cantece de muzica populara romaneasca interpretate solo de catre elevii liceului si un 

program de colinde de iarna;                                                                                                                                              

 Organizarea activitatilor aplicand metode noi atat in predarea informatiilor cat si in fixarea si dezvoltarea acestora, 

dovada fiind testele de evaluare a elevilor care si-au insusit toate componentele, capacitatile si subcapacitatile  

specifice acestei disciplinei de invatamant prevazute in planificarea calendaristica si tematica, in concordanta cu 

obiectivele cadru si de referinta cuprinse in Curriculum; 

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

alternative si prin metode traditioanale: teste de cunoastere la inceput, evaluari in grup si pe perechi, autoevaluare, 

teste initiale. 

 Pe parcursul acestui semestru domnul prof. Leu Georgel a incurajat, indrumat si acceptat autonomia si initiativa 

elevilor și a colaborat intr-un mod eficient cu acestia in definirea domenilor de interes.    

 

 CATEDRA „CATEDRA „CATEDRA „CATEDRA „EDUCAEDUCAEDUCAEDUCAŢIE ŢIE ŢIE ŢIE PLASTICPLASTICPLASTICPLASTICĂĂĂĂ”””” 
 

 În semestrul I, anul scolar 2019 - 2020, au fost desfasurate urmatoarele activitati: 

• au fost realizate planificarile calendaristice, pentru fiecare clasa si specializare, conform reglementarilor legale in 

vigoare; 



• participarea cu lucrari plastice realizate de elevii scolii noastre, la expozitii organizate de alte institutii brailene; 

• organizare si desfasurarea in scoala diverse expozitii tematice cu lucrarile elevilor; 

• doamna prof. Mariana Tudose s-a implicat in activitati, la nivelul scolii, in calitate de: 

 membru in comisia de jurizare – concursul  “Sfintenia vietii omului – intre real si ideal” (organizat cu ocazia zilei 

scolii, 25 oct. 2019) - activitate inscrisa in programul proiectului judetean educational “Copiii – slujitori ai bucuriei 

crestine”; 

 profesor coordonator in realizarea exponatelor din cadrul expozitiei - targ de Craciun – activitate inscrisa in 

programul proiectului judetean educational “Copiii – slujitori ai bucuriei crestine” (17dec 2019); 

• doamna prof. Mariana Tudose a fost cooptata si a participat, ca membru, in  comisii de evaluare la diverse 

concursuri de specialitate (“Orasul meu, orasul tau”, “Metafora si culoare in zi de sarbatoare, “Eminescu in vers si 

culoare”); 

• doamna prof. Mariana Tudose a activat ca membru in cadrul Corpului de metodisti I.S.J. Braila. 



---- COMISIA  COMISIA  COMISIA  COMISIA DE DE DE DE PERFECŢIONARE /PERFECŢIONARE /PERFECŢIONARE /PERFECŢIONARE / 

FORMARE CONTINUFORMARE CONTINUFORMARE CONTINUFORMARE CONTINUĂĂĂĂ    AAAA CADRELOR DIDACTICE CADRELOR DIDACTICE CADRELOR DIDACTICE CADRELOR DIDACTICE    ----    
 

 Perfecţionare prin grade didactice: 

13 12.2019:  Erhan (Verman) Georgeta Mirela (Ed. Fizică) – inspecţie IC2 pentru înscrierea la definitivat; 

 

 Activităţi metodice la nivel de municipiu organizate în şcoală: 

1 noiembrie 2019, orele 15,00: Cercul pedagogic al profesorilor de Limba Franceză: Tema: Animer la classe de FLE:  

Tema 1. Éducation aux médias: le micro-trottoir - prof. gr. I Ilie Otilia, Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius”, Brăila, Tema 

2. Activités de brise-glace en classe de fle - prof. gr.def Sandu Marina, Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius”, Brăila, 

Tema 3. Enseigner le FLE – défis à surmonter chez les apprenants roumains – prof. gr. I Ștefănescu Ramona, Liceul 

Teoretic “Panait Cerna”, Brăila, Tema 4. RED – Resurse Educaționale Deschise – prof. gr. I Drâmbu Steluța, Colegiul 

Național “N. Bălcescu”, Brăila, Responsabil de cerc: prof. gr.I Ștefănescu Ramona, Liceul Teoretic “Panait Cerna”, Brăila  

 

 Mentori:  prof. inv. primar Mircioi Mariana, prof. Novac Marioara, prof. Teodorescu Mădălina, prof. Ferescu Victoria. 

 

 Formatori CCD: La nivelul şcolii îşi desfăşoară activitatea următorii formatori, care susţin cursuri de formare iniţiate prin 

CCD : prof. Ferescu Victoria, prof. Novac Marioara, prof. Teodorescu Mădălina, prof. Constantin Virginia.   

 

 Metodişti: Profesori ai şcolii au fost desemnaţi de ISJ Brăila ca metodişti: Bianu Rodica, Constantin Virginia, Mircioi 

Mariana, Mocanu Oana, Munteanu Silvia, Novac Anicuța, Novac Marioara, Piron Dana, Teodorescu Mădălina, Neicu 

Viorica, Ferescu Victoria, Badea Valentin, Chiţu Mirela, Taman Gabriela, Tudose Mariana, Turcu Lidia. 



---- COMISIA DIRIGIN COMISIA DIRIGIN COMISIA DIRIGIN COMISIA DIRIGINŢŢŢŢILOR / CONSILIERE EDUCATIVILOR / CONSILIERE EDUCATIVILOR / CONSILIERE EDUCATIVILOR / CONSILIERE EDUCATIVĂĂĂĂ    ---- 
 

 In  semestrul I al anului scolar 2019 - 2020, intreaga activitate de coordonare a proiectelor si programelor educative 

si de consiliere si orientare scolara, a urmarit, in principal cresterea prestigiului si  calitatii activitatii scolii noastre prin 

actiunile  desfasurate cu elevii si profesorii, prin formele de parteneriat cu Inspectoratul Scolar si cu reprezentanti ai 

comunitatii locale. 

S-au realizat documentele specifice de planificare a   activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor 

educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere: 

• întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de elevi; 

• utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi 

îndrumat eficient; 

• implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, concursuri, excursii, etc.) şi valorificarea 

acestora din punct de vedere educativ. 

• atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie 

• Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la ISJ, la care s-au 

adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 

Activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii diriginţi 

au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor ,în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. 

Activitatea educativă pe Semestrul I al anului 2019-2020 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si 

comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei. 



Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane  ale întregului colectiv prin 

urmarirea îndeplinirii obiectivelor: 

• imbunatatirea procesului instructiv - educativ in toate activităţile desfăşurate cu elevii. 

• încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. 

 

1.1.1.1. ComisiComisiComisiComisia diriginţilora diriginţilora diriginţilora diriginţilor    

 Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2019-2020 cu un efectiv de 24 profesori-

diriginti si 8 prof. inv. primar. 

 În semestrul I al anului scolar 2019-2020, profesorii diriginţi au urmărit, prin  activitatea desfăşurată, să materializeze 

trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care 

elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.    

 Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi 

să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine: 

• Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării   orelor de dirigenţie; 

• Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă; 

• Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora; 

• Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie; 

• Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase; 

• Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie; 

• Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi integrări sociale 

optime. 



 Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil, studiată şi dezbătută 

de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în 

sprijinul diriginţilor s-a realizat un formular tipizat pentru planificări. De asemenea, s-a elaborat un formular tipizat ce a fost 

distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din 

Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor. 

 Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în 

diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o. 

 Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături de 

psihopedagogul şcolii, a contribuit  şi Comisia Diriginţilor care a urmărit ca Regulamentul Școlar să fie cunoscut şi 

respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de 

acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate. 

 Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale 

optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în 

popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de 

MEN, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 

 În ultima  saptamana a semestrului, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătura 

şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. 

Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului, cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare 

speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

 

 



ANALIZA SWOTANALIZA SWOTANALIZA SWOTANALIZA SWOT    

 

PUNCTE TARI: 

• întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua programa pentru Consiliere si 

orientare; 

• se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui; 

• în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi preocupări ale elevilor; 

• relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi; 

• mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor; 

• organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu; 

• varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate. 

 

PUNCTE SLABE:     

• cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 

• nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte; 

• nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 

• elevi care nu au carnete de note; 

• înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi. 

 

OPORTUNITAŢI: 

• vizionarea unor spectacole de teatru, etc; 



• organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală; 

• organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse. 

 

AMENINŢĂRI: 

• numarul mare de elevi cu familii dezorganizate ; 

• existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 

• influenţa „grupului” de elevi;  

• numărul mare de elevi cu parintii plecati in strainatate. 

 

2.2.2.2.     Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolareActivităţi educative extracurriculare şi extraşcolareActivităţi educative extracurriculare şi extraşcolareActivităţi educative extracurriculare şi extraşcolare    

    

La ciclul Primar :La ciclul Primar :La ciclul Primar :La ciclul Primar :    

• Workshop de jazz, prof. Lupea Fănica 

• Vizită la Muzeul de istorie, prof. Lupea Fănica 

• Turul ghidat al Brăilei- prof. Lupea Fănica 

• 1 decembrie- ziua României- prof. Lupea Fănica 

• Concurs Eurojunior , prof. Lupea Fănica 

• Proiect educațional Școala micilor bucătari , prof. Lupea Fănica 

• Simpozionul național „Educrates”, ediția a VI-a, Târgu-Mureș, decembrie, 2019, prof. Mircioi Mariana 

• Conferința SuperTeach, Brăila, octombrie, 2019, doamnele profesor: Mircioi Mariana, Sasu Iuliana, Nedelcu Dumitrica-

Mioara, Pătrașcu Iuliana, Ene Ecaterina și Frigioiu Anica 



• „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, noiembrie 2019 – ianuarie 2020, doamnele profesor: Sasu 

Iuliana, Mircioi Mariana,  Frigioiu Anica 

• Concurs Național ”LuminaMath”, elevii clasei a II-a, prof. Mircioi Mariana au obținut următoarele rezultate: premiul II – 5 

elevi: Ion Mara, Pănescu Roxana, Panait David, Dima Mircea,Terzea Eduard, mențiune – 2 elevi: Surdu Rareș, Cotabiță 

Tudor 

• La Concursul Județean „Magia Crăciunului”, elevii clasei a II-a, prof. Mircioi Mariana, au obținut premiul I- secțiunea 

Tradiții și obiceiuri, premiul II – secțiunea Podoabe și felicitări de Crăciun; elevii clasei a III-a B, prof. Frigioiu Anica, au 

obținut premiul I- secțiunea Podoabe și felicitări de Crăciun, premiul II – secțiunea Tradiții și obiceiuri 

• Participare la atelierele meșteșugărești desfășurate pe faleză cu ocazia Festivalului Peștelui, septembrie, 2019, elevii 

clasei a IV-a B, prof. Bianu Rodica 

• Excursie Ploiești (Muzeul Ceasurilor),Târgoviște (Curtea Domnescă), octombrie, 2019, clasele a II-a și a III-a B, prof. 

Mircioi Mariana și prof. Frigioiu Anica 

• „În mijlocul naturii” – drumeție în Parcul Monument, noiembrie, 2019, prof. Mircioi Mariana 

• Vizionarea piesei de teatru: „D-l Goe!” – Teatrul de păpuși ”Cărăbuș” Brăila, noiembrie, 2019, prof. Mircioi Mariana, prof. 

Nedelcu Dumitrica-Mioara, prof. Bianu Rodica 

• Participare la activitatea dedicată zilei de 1 Decembrie și la serbarea de Crăciun cu grupurile vocale ”Muguri”, prof. 

Mircioi Mariana, Frigioiu Anica, Nedelcu Dumitrica-Mioara și ”Romanițe”, prof. Lupea Fănica, prof, Bianu Rodica 

• Participare la Târgul de Crăciun, ornamente handmade, doamnele profesor: Bianu Rodica, Frigioiu Anica, Nedelcu 

Dumitrica-Mioara și Mircioi Mariana; 

• Programul social “Școala şi biserica - împreună spre succes”, prof. Mircioi Mariana. 

 



La ciclul gimnazial / liceal:La ciclul gimnazial / liceal:La ciclul gimnazial / liceal:La ciclul gimnazial / liceal:    

a) Activitati cultural-artistice, civice, stiintifice, sportive : 

• 1 decembrie in suflet si -n simtiri - prof. Bertescu Manuela, Tudosă Mihaela, Leu Georgel, Ferescu Victoria, Mocanu 

Oana, Aldea Carmen ,Piron Dana 

• Festivalul de caricatură -12A,12D,12E- Neicu Viorica, Mocanu Oana, Chițu Mirela 

• Activitate Cinefeel- clasele 12 A, 12 B, prof. Neicu Viorica, )Petcu Cristian, Mocanu Oana, Tudosă Mihaela 

• Activitate Serviciul de telecomunicații speciale, numărul unic 112- clasele 6B, 8B, diriginții 

• Realizarea de activități cu ocazia Săptămânii educației globale, diriginții 

• Participare la Conferința Bookland Evolution- prof. Mocanu Elena, clasa 10 C 

• Participare la Ora de educație financiară, organizată de Banca Națională-clasele 11A, 11D, 12A, 12B- prof. Mocanu 

Oana, Taman Gabriela, Neicu Viorica 

• Activitate Agenția Universitară, promovarea ofertei francofone-prof. Leu Georgel, Constantin Virginia, Mocanu Oana  

• Prezentare oferte facultăți- Facultatea de Inginerie, Facultatea de prelucrare a produselor animaliere, Facultatea 

tehnică, Universitatea Gheorghe Asachi, Universitatea Dunărea de Jos- clasele a 12-a, diriginții 

• Vizitarea bricului Mircea - clasele a VI-a, VIII A, primar- prof. Aldea Carmen, Tudor Adriana, Mocanu Oana, Tudosă 

Mihaela, învățătoarele 

• Activități cu ocazia comemorării Zilei holocaustului românesc, Bertescu Manuela, Turcu Lidia, Mocanu Oana  

• Participare la Conferința Waldorf , Tudor Adriana, Mocanu Oana, Țino Maria, Tudosă Mihaela, învățătoarele 

• Activități desfășurate cu ocazia Zilei Școlii 

• Organizare de expoziții tematice-desen, fotografie, postere- Tudose Mariana 

• Organizare Târg de Crăciun, prof. Tudose Mariana 



• Activități de Haloween , prof. Tudosă Mihaela 

• Stop violenței - postere și afișe, prof. Mocanu Elena 

• 1 decembrie la români - prof. Mocanu Elena 

• Jurnalul lui Perpessicius , prof. Ciupercă Larisa 

• Activitate Provocările adolescenței-prof. Ciupercă Larisa, Vasile Florentina 

• Stop bullying , prof. Munteanu Silvia, prof. Teodorescu Mădălina, prof. Mocanu Oana  

• Vizionare piesă de teatru Jocul , prof. Munteanu Silvia, Aldea Carmen, Teodorescu Mădălina 

• Workshop Bullying-ul- efecte asupra dezvoltării socio- profesionale, prof. Munteanu Silvia 

• Activitate Balul bobocilor, diriginții 

• Expoziție de postere Personalitatea lui Perpessicius, prof. Teodorescu Mădălina 

• Orașul meu în zi de sărbătoare, Vasile Florentina  

• Ziua internațională a Mării Negre-prof. Piron Dana 

 

b) Activitati ecologice: 

• Plantarea de trandafiri în curtea unității, activitate coordonată de președintele elevilor, Dinicu Florinel- învățătoarele, 

diriginții 

• Ziua mondială a curățeniei - activități de ecologizare, prof. Piron Dana  

c) Activitati de educatie pentru sanatate : 

• Cum sa acord primul ajutor? Diriginții, asistenta unității 

• Riscurile asociate fumatului, prof. Munteanu Silvia 

 



d) Activitati de voluntariat:  

• Activități de voluntariat în cadrul Proiectului Bucuria sărbătorilor creștine,Darurile Sfântului Nicolae, Nașterea Domnului-

Cununa familiei creștine - prof. Iordache Mirela 

• Să dăruim din inimă!, prof. Mocanu Elena 

• Activitate de voluntariat la Grădinița Familia , prof.Munteanu Silvia 

• Ateliere de lectură desfășurate la Bilblioteca Județeană “Moara cu cerneală”(proiect voluntariat), prof. Bianu Rodica 

 

e) Participare la concursuri : 

Judetene, nationale si internationale 

• Concurs “Nicolae Iorga - omul si opera”, prof. Turcu Lidia, Mocanu Oana, Bertescu Manuela  

• Concurs de eseuri Respect pentru patrie, Mocanu Oana 

• Concurs Sfințenia vieții omului- între real și ideal,prof. Tudose Mariana 

• Concurs județean Santa s helpers, prof. Tudosă Mihaela 

• Concurs Public Speaking , prof. Piron Dana, Tudosă Mihaela 

• Concurs La francophonie en Roumanie- prof. Sandu Marina 

• Concurs Noel dans le monde francophone , prof. Sandu Marina 

• Concurs Bebras România, prof. Iordache Mirela, Ciupercă Larisa 

• Concurs în cadrul Simpozionului Județean al Liceului Pedagogic Botoșani Viitor învățător-modelator al elevilor , prof. 

Ciupercă Larisa 

• Concurs de creații literare și plastice Culorile toamnei , prof. Mocanu Luminița 

• Vizită la Muzeul de istorie - prof. Mocanu Luminița 



• E vremea colindelor - prof. Mocanu Luminița 

 

PROIECTE SI PARTENERIATE:PROIECTE SI PARTENERIATE:PROIECTE SI PARTENERIATE:PROIECTE SI PARTENERIATE:    

 

PARTENERI : 

• I.S.J. Braila 

• Politia de Proximitate  

• Biblioteca Județeană Panait Istrati, prof. Iordache Mirela 

• Junior Achievement, prof. Iordache Mirela 

• Grădinița Familia 

• Centrul de detenție Tichilești, prof. Ciupercă Larisa 

• Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, Vaslui- prof. Mocanu Oana 

• Universitatea Gheorghe Asachi, prof. Oana Mocanu 

• Asociația Arcul generațiilor în alimentație, prof. Lupea Fănica 

• Grădinița nr. 48 

 

La ciclul licealLa ciclul licealLa ciclul licealLa ciclul liceal 

• Proiect interjudetean “Media literacy- informare și bune practici în consumul de mass-media”- prof. Iordache Mirela  

• Proiect educațional Bucuria sărbătorilor creștine, prof. Iordache Mirela 

• Proiect educațional Metaforă și culoare în zi de sărbătoare , prof. Iordache Mirela 

• Proiect educațional Antreprenori, salvați pădurea!, prof. Iordache Mirela 



• Proiect educațional Copiii- slujitori ai bucuriei creștine, prof. Tudose Mariana 

• Proiect național Plastic or planet , prof. Tudosă Mihaela 

• Proiect DidactForm- Cadre didactice formate pentru educație incluzivă de calitate- prof. Tudosă Mihaela, Mocanu 

Oana, Piron Dana 

• Proiect Mai bine prevenim, decât să tratăm, prof. Munteanu Silvia 

• Proiect B.N.R. Școala de bani, prof. Oana Mocanu  

 

3.3.3.3.    Activitatea Consiliului ElevilorActivitatea Consiliului ElevilorActivitatea Consiliului ElevilorActivitatea Consiliului Elevilor    

       În acest semestru, activitatea Consiliului Elevilor a fost  foarte buna. Au avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei in 

care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri 

din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală . 

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestuia în viaţa şcolii, preocuparea de 

bază, la începutul anului a fost de a constitui Consiliul Elevilor.  La această adunare, elevii şi-au ales reprezentantii  pe 

departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor (BCE). Cu ocazia acestei adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o 

notă de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii acestuia pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. 

Pentru acest lucru BCE şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea 

legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. La întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau 

adjuncţii lor. 

 La initiativa si sub directa coordonare a presedintelui Consiliului Elevilor, Dinicu Florinel,   s-au derulat cu  succes 

urmatoarele activitati : 

• activități de voluntariat 



• activitate ecologică - plantare trandafiri 

• Activități în vederea stopării fenomenului de bullying 

 

4. Comitetul de pComitetul de pComitetul de pComitetul de părinţiărinţiărinţiărinţi    

         În luna octombrie 2019 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului reprezentativ al 

părinţilor pentru anul şcolar 2019 - 2020 şi elaborarii unui regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform 

graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes 

general. Acesta s-a întrunit in vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea 

problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ. 



----    COMISIACOMISIACOMISIACOMISIA PROGRAME ŞI PROIECTE EUROPENE PROGRAME ŞI PROIECTE EUROPENE PROGRAME ŞI PROIECTE EUROPENE PROGRAME ŞI PROIECTE EUROPENE    ----    
    

 Principalele activităţi desfăşurate în semestrul I al anului școlar 2019-2020 au fost următoarele: 

 

 Prof. Munteanu SilviaProf. Munteanu SilviaProf. Munteanu SilviaProf. Munteanu Silvia    

• Proiecte e-Twinning - My country - my pride (clasa a IX-a B), Keeping traditions all the year round (clasa a IX-a C), 

EDOL postcard exchange project on local proverbs (clasa a VI-a B); 

• cu ocazia Zilelor Erasmus+ (7-10.10.2019) a întocmit o broşură cu produsele culturale rezultate în urma proiectului 

e-Twinning EDOL postcard exchange project on local proverbs (clasa a VI-a B); 

• a susținut activitatea – Stereotipuri ale ţărilor din Uniunea Europeană cu ocazia Zilei Limbilor Străine – 25 septembrie 

2019, clasa a XI-a B; 

• a susținut activitatea Lumea se schimbă – dar noi? în cadrul Săptămânii „Educației globale” – 12 noiembrie 2019, 

clasa a IX-a B; 

• participare la Cercul pedagogic al responsabililor pentru proiecte europene, cu tema: Dezvoltarea imaginii școlii în 

comunitate prin proiectele Erasmus, organizat de Colegiul  Economic ,,Ion Ghica” Brăila. 

 

 Prof. PătraProf. PătraProf. PătraProf. Pătrașșșșcu Iuliana cu Iuliana cu Iuliana cu Iuliana     

• Proiecte e-Twinning – Christmas Cards Exchange și Let’s Celebrate with Healthy Food (clasa pregătitoare). 

 

 Prof. Sandu MarinaProf. Sandu MarinaProf. Sandu MarinaProf. Sandu Marina    

 Proiect e-Twinning – Europe in Postcards. 



 Prof. Iordache MirelaProf. Iordache MirelaProf. Iordache MirelaProf. Iordache Mirela    

• Parteneriat încheiat cu Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila, în cadrul proiectului Erasmus+ COLIBLITE – 

COmmunity Libraries and Digital LITeracy Skills for MLF Children” 

• Activitate de formare „Jocul pe calculator. Riscuri și avantaje” în cadrul proiectului COLIBLITE. 

 

 Activități propuse pentru îmbunătățirea activității: 

• popularizarea intensă a programelor europene şi a cooperării la nivel european şi internaţional în rândul cadrelor 

didactice, elevilor, managerilor şcolari şi al comunităţii   

• implicarea unui număr important de elevi şi cadre didactice în derularea proiectelor europene sau cu finanţare 

europeană: Ziua Europei, Ziua Europeană a Limbilor, Erasmus+.  



----    BIBLIOTECBIBLIOTECBIBLIOTECBIBLIOTECA A A A ----    
    

Misiunea şi obiectivele biblioteciiMisiunea şi obiectivele biblioteciiMisiunea şi obiectivele biblioteciiMisiunea şi obiectivele bibliotecii    

 Biblioteca Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila este un centru de resurse pluridisciplinare, care pune la 

dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii, informaţii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio şi 

video, CD-uri). 

 Oferă elevilor resurse documentare pentru formarea propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi, le formează şi le 

dezvoltă gustul pentru lectură. 

 Obiectivele principale ale bibliotecii derivă din necesităţile şi interesele beneficiarilor săi, dar şi sporirea eficacităţii 

activităţilor desfăşurate în concordanţă cu strategiile şi programele din domeniu la nivel național. Munca în bibliotecă 

înseamnă şi dezvoltarea, prelucrarea, organizarea colecţiilor, dar şi promovarea lor. 

        

Raport statisticRaport statisticRaport statisticRaport statistic    

 În semestrul I, anul şcolar 2019 - 2020: 

• s-au înscris 212 - utilizatori activi din rândul elevilor şi al cadrelor didactice; 

    

    Activităţile biblioteciiActivităţile biblioteciiActivităţile biblioteciiActivităţile bibliotecii    

 

 Activităţi culturalActivităţi culturalActivităţi culturalActivităţi cultural----educativeeducativeeducativeeducative    

 Biblioteca este implicată în desfăşurarea diferitelor activităţi metodice, culturale (concursuri, expoziţii de carte), de 

informare şcolară şi profesională şi de formare continuă a personalului didactic. 



 De asemenea, cadrele didactice beneficiază de cărţi de specialitate, atlase, enciclopedii etc., folosite drept suport 

pentru activitatea instructiv-educativă. 

    

Manifestări culturale în care a fost implicată Manifestări culturale în care a fost implicată Manifestări culturale în care a fost implicată Manifestări culturale în care a fost implicată BBBBibliotecaibliotecaibliotecaiblioteca 

 

Nr. 

crt. 
Activitatea Organizatori  

1.  

 septembrie 2019 –  

Distribuirea manualelor școlare  

 

- bibliotecar Iuliana Leopa 

2.  
9 octombrie 2019 – 

 „Comemorarea Holocaustului  în România”  

- prof. Manuela-Mirela Bertescu  

- bibliotecar Iuliana Leopa  

3.  
Decembrie 2019 

 Marea Unire1918 

- prof. Manuela-Mirela Bertescu  

- bibliotecar Iuliana Leopa  

4.  Reorganizarea bibliotecii  

    



----    MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIAREMANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIAREMANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIAREMANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE    ---- 
 

În anul şcolar 2019 - 2020, semestrul I, s-au efectuat următoarele cheltuieli : 

- de la bugetulbugetulbugetulbugetul de stat de stat de stat de stat - de la bugetul localbugetul localbugetul localbugetul local 

cheltuieli de personal  1.931.847 cheltuieli de personal  0 

bunuri şi servicii  0  bunuri şi servicii  258.885 

asistentă socială 12.538 asistentă socială 105.165 

burse 25.310 burse  15.853 

cheltuieli de capital 0 cheltuieli de capital  179.198 

 

Bugetul alocat pentru bunuri şi servicii a fost utilizat pentru cheltuielile curente si pentru achizitiia de  materiale 

didactice, videoproiector, tabla magnetica, materiale sportive, rafturi arhiva, imprimanta, boxe portabile, materiale protectia 

muncii, carti biblioteca, stingatoare, reparatii mobilier scolar, servicii arhivare, servicii GDPR,  servicii paza, lucrari reparatii 

instalatie electrica, cursuri formare profesionala, servicii medicina muncii. Cheltuieli de capital: proiectare si instalare 

sisteme de securitate cladiri, proiectare si executie instalatie de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu, proiectare 

sistem de stingere a incendiilor. 



----    ACTIVITĂŢACTIVITĂŢACTIVITĂŢACTIVITĂŢIIII ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIVE    ----    

 

 revizii generale la instalatia de gaze si la cazanele si arzatoarele din centrala termica; 

 achizitionarea de 6 dulapuri vestiar pentru vestiar personal nedidactic, amenajat la parterul cladirii liceului 

 achizitionarea a 24 rafturi pentru biblioteca, 3 rafturi suspendate biblioteca scolară, 8 pupitre lectura si scaune;  

 reamenajarea bibliotecii scolare prin inlocuirea rafturilor vechi 

 achizitionarea si montarea de tabla magnetica si videoproiector pentru biblioteca scolara 

 achizitionarea si montarea de tabla magnetica  pentru sala in care se desfasoara activitati in cadrul proiectului 

“ROSE” 

 achizitionarea de materiale sportive si mobilier, pentru activitati in sala de sport; 

 achizitionarea de aparatură necesară întreținerilor curente la instalațiile din dotarea liceului; 

 efectuarea de reparatii la instalatia termica din subsolul cladirii liceului; 

 achizitionarea si montarea sitemului antiefractie cu senzori de prezenta si camere video 

 achizitionarea si montarea sistemului de supraveghere video a incintei liceului, precum si a salilor in care se vor 

desfasura examene nationale ; 

 achizitionarea si executarea  proiectului pentru instalatiei de stingere a incendiilor in cladirea liceului, statie de 

pompare si coloana de 3 hidranti interiori,obtinerea autorizatiei de construire 

 achizitionarea de materiale de protectia muncii pentru personalul nedidactic; 

 lucrari de reparatii la sali de  clasa si hol amfiteatru; 

 servicii de verificare hidranti; 

 aprovizionarea cu materiale consumabile, rechizite pentru birouri precum şi material didactic pentru catedre;  



 reparaţii la mobilierul şcolar, instalaţia termică, sanitară şi electrică;  

 pregătirea liceului pentru diferite activităţi în afara orelor de curs (concursuri şcolare, olimpiade, ) 

 lucrări de verificare a instalaţiilor pentru încălzire şi obţinerea avizelor necesare; 

 efectuarea lucrărilor curente de întreţinere şi reparaţii; 

 Verificarea  sistemului de iluminat de siguranţă si asigurarea functionarii permanente a acestuia; 

 aprovizionarea cu materialele necesare efectuării curăţeniei în spaţiile de învăţământ; 

 aprovizionarea cu materiale consumabile, rechizite pentru birouri precum şi material didactic pentru catedre;  

 aprovizionarea cu materiale necesare efectuării reparaţiilor curente;  

 igienizarea zilnica a tuturor spaţiilor de învăţământ;  

 efectuarea verificarilor la instalatiile termice,la cazanele din dotarea centralei termice, si a tuturor agregatelor supuse 

verificarilor C.N.C.I.R.; 

 verificarea teoretica si practica a fochistilor si consemnarea acestei verificari in autorizatiile acestora. 


