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1.ARGUMENT  
 

Urmărind ca scop fundamental pregătirea tinerilor pentru integrarea în societate pe de o 
parte și dezvoltarea maxima a potenșialului lor, pe de altă parte, instituția noastră de învățământ își 
propune să își ajute elevii să se cunoască și să se accepte, să-și proiecteze idealuri și să le 
interiorizeze în identitatea lor, să-i ajute să conștientizeze și să-și asume responsabilitatea pentru a 
se implica în dezvoltarea societăţi. Educația și școala contemporană suportă presiuni tot mai mari 
partea celorlalte subsisteme ale societăţii. Aceste presiuni vin dinspre toate sectoarele de activitate, 
cărora şcoala le livrează forţa de muncă, dar vin şi din partea elevilor şi a părinţilor; aceştia aşteaptă 
de la şcoală garanţia succesului social, ceea ce înseamnă concomitent prosperitate materială, 
dezinvoltură în relaţiile sociale, contribuţia activă la construirea societăţii. Toate presiunile 
exercitate asupra sistemului educativ contribuie la modificarea rolului şcolii: dintr-o instituţie 
autonomă, relativ izolată, specializată exclusiv în transmiterea ştiinţei de carte, şcoala a devenit 
interfaţa în relaţia individ – societate, spaţiul social specific în care se manifestă disfuncţiile şi 
tensiunile societăţii şi, prin aceasta prevenţia şi terapia acestora. Şcoala este prima instituţie care îi 
confruntă pe elevi cu exigenţele integrării în societate şi toate cercetările demonstrează că modul în 
care se adaptează un copil la şcoală reprezintă principalul indicator predictiv cu privire la calitatea 
conduitei sale socio-profesionale ca adult. 

Absolvenţii care probează autonomie intelectuală şi morală, capacitate de adaptare la 
schimbări, solidaritate şi atitudine deschisă, pozitivă faţă de învăţare sunt mai apţi să-şi rezolve 
singuri şi corect problemele existenţiale şi vor da dovadă de o conduită dezirabilă social, deci nu 
vor contribui la creşterea disfuncţionalităţilor sociale.  

Documentele de proiectare managerială au avut ca bază analiza nevoilor, care vizează pe de-
o parte analiza mediului extern şi pe de altă parte a celui intern. Orice organizaţie ca să se dezvolte 
trebuie să ţină seama de contextul economic, demografic, de evoluţia pieţei muncii şi de cerinţele ce 
se impun pentru ocuparea unui loc de muncă. Toate acestea constituie variabile de care trebuie să se 
ţină seama in proiectarea obiectivelor. Şcoala noastră se adresează unor nevoi de calificare 
profesională, cerute pe actuala piaţă a muncii, care se referă la piaţa naţională, dar şi la cea 
europeană. 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii 
metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentele 
secretariat, contabilitate, administrativ, referindu-se la perioada 01.09.2017- 31.08.2018. Activitatea 
s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial, Planului de Acțiune al Școlii pentru 
perioada 2015-2020, Țintele strategice ale Inspectoratului Școlar Județean Sibiu-2017-2018. 

 
2. CAPACITATE INSTUTUȚIONALĂ 
 

2.1. Date de identificare a școlii: 
Școala este amplasată în cartierul Vitrometan, strada Sticlei nr.9, Mediaș, cod poștal 551130. 

Informații se pot obține la telefonul 0269/836748, fax 0269/834673, e-mail 
ctmediensis@gmail.com. și site-ul școlii mereu actualizat: mediensis.ro. 

Colegiul Tehnic ,,Mediensis’’ face parte din sistemul învățământului profesional și tehnic și 
are următoarele elemente definitorii: 

1. act de înființare: Ordinul ministrului nr.4139 din 12.05.2009; 
2. patrimoniu propriu în proprietate publică; 
3. cod de identitate fiscală CIF; 
4. cont in Trezoreria Mediaș; 
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2.2.Organigrama școlii 
 

 
 
2.3. Niveluri de învățămînt 
-învățământ secundar inferior: liceu zi clasele IX-X: tehnician activități economice, coafor-stilist, 
tehnician operator tehnică de calcul, tehnician activități de comerț 
-învățământ secundar superior: liceu zi clasele XI-XII: tehnician operator tehnică de calcul, 
tehnician ecolog și protecția calității mediului, tehnician activități economice, coafor-stilist 
- învățământ profesional: IX-XI: comerciant-vânzător, confecționer produse textile, confecționer 
articole din piele și înlocuitori 
 
2.3.1. Efective de elevi pe nivel, la începutul anului școlar  
2.3.2. Efective de elevi pe nivel, la sfârșitul anului școlar 
 
Tab.1.Situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 2017-2018 ciclul inferior  
 
Clasa  Inscriși la 

începutul anului 
școlar 2017-2018 

Rămași la 
sfârșitul anului 
școlar 2017-2018 

Promovați Repetenți 

IXA 16 13 11 2 
IXB 17 17 16 1 
XA 22 20 20 0 
XB 25 22 19 3 
TOTAL 80 72 66 6 
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Tab.2. Situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 2016-2017 ciclul superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.3. Situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 2017-2018 învățământ profesional 
 

clasa Inscriși la 
începutul 
anului școlar 
2017-2018 

Rămași la 
sfârșitul 
anului școlar 
2017-2018 

Promo-
vați 

Repe-
tenți 

Exmatri-
culati 

Eliminați 
in timpul  
anului 
școlar 

IXC 19 15 13 2   
IXD 27 27 24 3   
XC 27 30 26 4   
XD 16 15 12 3   
XID 18 17 16 1   
XIF 11 7 5 0   
TOTAL 121 113 100 13   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasa Inscriși la 
începutul 
anului 
școlar 
2017-2018 

Rămași 
la 
sfârșitul 
anului 
școlar 
2017-
2018 

Promovați Repetenți Exma- 
triculați 

Eliminați 
in timpul  
anului 
școlar 

XIA 13 12 12 0   
XIB 14 11 11 0 3  
XIC 14 14 14 0   
XIE 20 17 17 0   
XIIA 14 14 14 1   
XIIB 11 11 11    
XIIC 8 8 8    
XIID 14 14 14    
XIIE 24 24 24    
TOTAL 118 111 111 0 3  
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Tab. 4. Plan școlarizare 2017-2018 

Profil Specializare  Nr.clase 
IX X XI XII Total 

Tehnic Tehn.operator tehnică de calcul   1L 1L 2 
Tehn.desenator ptr.c-ții și instalații      
Conf.articole din piele și înlocuitori  1IP   1 
Confecționer produse textile   1IP  1 

Resurse Protecția mediului     1L 1 

Servicii Tehn.în activități economice 1L 1L 1L 1L 4 
 Tehnician în activități de comerț   1L  1 
 Coafor stilist/ 

Coafor-frizer-manichiurist-
pedichiurist 

1L+1IP 1L 1L 1L 4 

 Comerciant vânzător 1IP 1IP 1IP  3  
 TOTAL 4 4 6 4 18 
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2.4. Resurse umane  
2.4.1. Personal de conducere, didactic, didactic auxiliar, nedidactic 
 

  Director : prof. Tănase Corina  
 Director adjunct: prof. Bocioancă Ana 
 Coordonator programe și proiecte: prof. Cacovean Delia 
  Consiliul de administrație: 

 Prof. Tănase Corina 
 Prof. Bocioancă Ana 
 Prof. Cacovean Delia 
 Prof.dr. Mărculeț Vasile 
 Prof. Pridon Sanda 
 Prof.dr. Sima Dan 
 Nițu Andrei-reprezentantul Primarului 
 Cotei Mihai -reprezentantul agentului economic 
 Petrescu Corina-reprezentantul agentului economic 
 Sultănoiu Cosmina- reprezentantul agentului economic 
 Radu George-reprezentantul Consiliului Local Mediaș 
 Stan Maria- reprezentantul Consiliului Local Mediaș 
 Rucărean Mihaela-reprezentantul părinților 
 Maxim Diana-reprezentant sindicat FSLI 
 Bălăcean Flavius –reprezentant sindicat FEN 

Tab.5. Personal didactic auxiliar 

 
Categoria de personal 2014- 

2015 
2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017-
2018 

Secretar șef 1 1 - - 
Secretară 1 1 1 1 
Bibliotecar 1 1 1 1 
Administrator financiar 2 1 1 1 
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Administrator patrimoniu 1 1 1 1 

Informatician - - 1 1 
 

Tab.6. Personal nedidactic: 
 
Categoria de 
personal 

2014 - 2015 2015 - 2016 
 

2016 - 2017 2017 - 2018 
 

Portar 3 3 3 3 
Îngrijitoare 3 3 3 3 
Muncitor 1 1 1 1 
Casier 1 1 1 1 
 

Tab.7. Personal didactic: 
 
Personal 
didactic 

2014 - 2015 
 

2015- 2016 2016 - 2017 
 

2017 - 2018 
 

Doctorat 2 2 3 3 
Gradul I 19 18 18 17 
Gradul II 14 13 8 8 
Definitivat 11 11 7 5 
Debutant 5 3 5 6 
Total 51 47 41 39 

Tab.8. Statutul cadrelor didactice: 
 
Personal 
didactic 

2014 - 2015 
 

2015 - 2016 2016 - 2017 
 

2017 - 2018 
 

Titular 25 25 21 17 
Suplinitor 21 21 20 22 
Detașat - - - - 
Necalificat - - - - 
Total 46 46 41 39 
 

Tab.9. Personal didactic de conducere: 
 
Nume,prenume/  
funcție 

Specializ. Grad 
did. 

Vechime 
la catedră  
VI.2017 

Modalit.de 
numire pe 
funcție 

Unit.unde 
 este  
titular 

Obs. 
 
 

Tănasă Corina-
Zenaida - director 

Tehnologi
a firelor și 
țesăturilor/
Științe 
economice 

I 30 Concurs C.T. 
Mediensis 

Director 
în funcție 
din anul 
1996 
 

Bocioancă Ana- Chimie- I 25 Concurs C.T. Dir.adj. 
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Cristina - dir.adj. fizică Mediensis din 2009 
 
 
2.4.2. Distribuția pe grade didactice  
 
Tab.10. Structura personalului din punct de vedere al gradelor didactice 
 

Total cadre 
didactice 

doctorat Gradul I Gradul II Definitivat Debutanți 

39 2 19 10 5 3 
 
 
2.4.3. Distribuția pe grade de vechime 

Tab.11. Vechime în învățământ comparativ 2016-2017 și 2017-2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tranșa de vechime 2016-2017 
Număr persoane 

2017-2018 
Număr persoane 

0-2 ani 5 4 
2-6 ani 2 1 
6-10 ani 4 4 
10-14 ani 1 3 
14-18 ani 7 4 
18-22 ani  4 4 
22-25 ani  4 5 
25-30 ani 5 6 
30-35 ani 5 2 
35-40 ani 4 5 
Peste 40 ani - 1 
TOTAL 41 39 
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2.5. Bază materială 
2.5.1. Spații școlare, auxiliare, și administrative 
 
Tab.12. Situația bazei materiale 
 
 
 
Spaţii şcolare 

Tip de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 
Săli de clasă 3 261 
Cabinete 9 783 
Laboratoare 4 348 
Sala de sport 1 540 

Spaţii auxiliare Biblioteca 1 59,2 
Cabinet școlar 1 54 
Anexa mijloace audio-video 1 57 
Bucătărie 1 70,8 
Sală pentru servit masa 1 216 
Fumoar 1 6 
Anexa personal de serviciu 1 8 
Depozit aparatură electrică 1 16 
Grupuri sanitare 6 70 

Spaţii 
administrative 

Birouri echipa managerială 2 44,08 
Cancelarie 1 72,3 
Secretariat 2 23,3 
Contabilitate 2 30,34 
Sală protocol 1 50 
Arhiva 1 16 
Casierie 1 2,25 
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Pavilion internate 
 
 
 
Spaţii şcolare 

Tip de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 
Săli de clasă 9 395,4 
Cabinete 1 36 
Laboratoare 1 62,62 
Ateliere 2 92,62 

Spaţii auxiliare Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

1 30 

Cabinet medical 1 35,1 
Grupuri sanitare 2 27,75 

Spaţii 
administrative 

Birou administrator 1 35,1 
Spălătorie 1 80,6 
Spaţii de cazare 33 1249,3  

 
 
Spaţii şcolare 

Tip de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 
Ateliere 5 316 

Spaţii auxiliare Anexa maiştri instructori 2 8 
Grupuri sanitare 4 27,75 

 
2.5.2. Dotări 

 Bibliotecă: 27.687 volume; 
 Calculatoare şi reţele calculatoare: 
 Număr calculatoare: 101  
 din care pentru administrativ: 7 
 pentru scop didactic: 85 
 Număr reţele de calculatoare: 3 (1 server şi 72 calculatoare) 
 Imprimante: 10 buc 
 Scanere: 3 buc 
 Copiatoare: 3 buc 
 Videoproiectoare: 10 
 Conectare la internet: Da  
 modul de încălzire – centrală termică  

 
3. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ. Politici şi strategii manageriale  

 
3.1. Managementul procesului de predare - învăţare – evaluare  
 

La începutul anului școlar, membrii fiecărei comisii metodice au selectat manualele școlare 
pentru clasele a XI-a și a XII-a; manuale aprobate de MEN, după care s-a lucrat la clasă și au făcut 
recomandări elevilor privind achiziția acestor manuale. Manualele școlare pentru ciclul inferior al 
liceului au fost asigurate și distribuite în întregime, prin grija Comisiei de curriculum. Principala 
problemă o constituie la acest nivel absența unor manuale noi, care să răspundă nevoilor reale ale 
elevilor. În continuare, au existat probleme legate de inexistența manualelor școlare la unele 
discipline de specialitate. De asemenea, în procesul de învățământ au fost utilizate auxiliare 
curriculare. Activitățile de predare, învățare și evaluare au fost proiectate individualizat, în funcție 
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de particularitățile fiecărei clase și apoi discutate la nivelul comisiilor metodice. Profesorii au 
aplicat metode didactice centrate pe grup/ elevi și au răspuns cererilor elevilor și părinților privind 
acordarea de sprijin în învățare. În acest sens, s-au organizat ore suplimentare pentru pregătirea 
elevilor – acestea vizând în special examenul de bacalaureat – la disciplinele: geografie, istorie, 
matematică, biologie, fizică, limba și literatura română. 

 
3.1.1. Oferta curriculară, CDL-uri  
 

Tab.13. Ofertă educațională pentru anul școlar 2017-2018 
 

Forma de 
învățământ 

Filiera/Profil 
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Domeniul pregătirii 
de bază 

Limba de 
predare 

Număr 
de clase 

Număr 
de elevi 

Liceu zi – 
clasa a IX-a 

Tehnologică-
Servicii 

Economic Tehnician în 
activități economice 

română 

 
1 17 

 Tehnologică-
Servicii 

Estetica și 
igiena 
corpului 
omenesc 

Frizer-coafor-
manichiurist-
pedichiurist/ Coafor- 
stilist 

română 1 26 

Învățământ 
profesional 
Clasa a IX-a 

Servicii Comerț Comerciant-vanzător română 1 25 

 Servicii Estetică și 
igiena 
corpului 
omenesc 

Frizer-coafor-
manichiurist-
pedichiurist 

română 1 26 

Liceu zi  
Clasa a X-a 

Servicii Economic Tehnician în activi-
tăți economice 

română 1 21 

 Servicii Estetica și 
igiena 
corpului 
omenesc 

Coafor stilist română 1 22 

Învățământ 
profesional 
Clasa a X-a 

Tehnologică-
Tehnică 

Confecții 
produse din 
piele  

Confecționer articole 
din piele 

română 1 19 

 Servicii Economic Comerciant-vânzator română 1 25 

Liceu zi  
Clasa a XI-a 

Tehnologică-
Tehnică 

Electronică și 
automa-tizări 

Tehnician operator 
tehnică de calcul 

română 1 23 

 Servicii Economic Tehnician in 
activitati de comerț 

romana 1 10 

 Servicii Economic Tehnician în 
activități economice 

română 1 18 

 Servicii Estetica și 
igiena 
corpului 
omenesc 

Coafor-stilist română 1 22 



 

Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaş 
Str. Sticlei nr.9 Mediaş – 551130 – Jud. Sibiu 
Tel. 0269-836748  Fax. 0269-834673 
E-mail. ctmediensis@gmail.com 
http://mediensis.ro 

Inv.prof. Tehnologică-
Tehnică 

Confecții 
produse 
textile 

Confecționer 
produse textile 

română 1 13 

 Servicii Comerț Comerciant-vânzator română 1  

Liceu zi  
Clasa a XII-a 

Tehnologică-
Tehnică 

Electronică și 
automa-tizări 

Tehnician operator 
tehnică de calcul 

română 1 17 

 resurse Protectia 
mediului 

ecolog română 1 12 

 Servicii Economic Tehnician în 
activități economice 

română 1 21 

 Servicii Economic Tehnician în 
activități de comerț 

română 1 14 

 Servicii Estetica și 
igiena 
corpului 
omenesc 

Coafor-stilist română 1 20 

 
Tab. 14 LISTA CDL-URILOR DIN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

Nr. 
crt. 

Clasa Profesor Denumire CDL 

1. IXB Nagy Gyongyi Îngrijirea unghiilor 

2. IXD Nagy Gyongyi Îngrijirea estetică a mâinilor 

3. XD Takacs Ana Confecționarea unui produs de îmbrăcăminte 

4. IXA Maxim Diana Arhivarea documentelor contabile 

5. XB Tănasă Corina Amenajarea unui salon de coafură 

6. IXC Dan Ioan Produse alimentare, nealimentare și servicii 

7. XA Tănasă Corina și Maxim Diana 
Documente contabile utilizate în tranzacțiile 
economico-financiare 

8. XC 
Vasiu Nicolae, Popa Maria și 

Zaharia Cristina 
Tehnici comerciale 

 
Ofertă activități extracurriculare/Raport 2017-2018 

 
Oricare are fi ponderea și importanța educației curriculare realizată în cadrul procesului 

instructiv-educativ, ea nu poate epuiza întreaga sferă a influenței formative exercitate asupra 
beneficiarilor educației. De aceea Colegiul Tehnic „Mediensis’’ completează oferta curriculară cu o 
paletă vastă de activități extracurriculare. Elevii sunt în permanență angrenați în activități 
stimulative pentru pregătirea lor ca oameni, ca cetățeni implicați și sensibili la nevoile semenilor 
lor. Popularizarea acestora se face atât pe site-ul școlii, cât și în revista școlară. Prezentăm evaluarea 
activităților extracurriculare desfășurate în anul trecut școlar: 
I. Obiective urmărite: 
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a) Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 
b) Abordarea complementară a dimensiunii curriculare şi extracurriculare în proiectarea 
activităţii educative. 
c) Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare. 
d) Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării. 

e) Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şextraşcolare prin 
prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi 
analfabetism 

II.Activitatea de proiectare şi planificare  
Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în : 
1.Întocmirea Planului managerial al activităţii educative şi a Planului de acţiune  privind 
implementarea strategiei dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare pe anul şcolar 
2017- 2018; 
2.Programul activităţilor extrascolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare cuprinzând 
termene şi responsabilităţi ; 

III Activitatea extracurriculară şi extrascolară 
Profesorii scolii au participat la numeroase activitati cuprinse in Planul de actiune impreuna cu 
elevii scolii, activitati raportate lunar la ISJ Sibiu si popularizate pe site-ul scolii: 
Septembrie: 

 Ziua Europeană a Limbilor Străine – 26 septembrie 2017 - dna prof Anca Aflat 
împreună cu elevii clasei XIF, au realizat un poster informativ despre principalele familii 
lingvistice, curiozități despre cuvinte, imagini cu steagurile țărilor europene precum și un 
mesaj transmis de către elevi în limbile țărilor Europei. Mesajul ales de aceștia a fost unul 
simplu, însă puternic: „Te iubesc” – un „Te iubesc” care înseamnă „te iubesc, diversitate”, 
„te iubesc, prieten străin”, „te iubesc școală și prietenie”!; 
 Activitate de voluntariat: „Vârstele frumuseții” in 28 septembrie 2017, un grup de 
elevi voluntari ai Colegiul Tehnic Mediensis – domeniul Estetică sub coordonarea dnei prog 
Nagy Gyongyi, au participat la o activitate de înfrumusețare: coafură și machiaj, în cadrul 
Centrului C.I.T.O. Mediaș, cu ocazia unui eveniment aniversar intitulat „10 ani de Asistență 
socială – Trecut, prezent și perspective în asigurarea serviciilor sociale de calitate pentru 
persoanele adulte cu dizabilități”. 
 

Octombrie: 
 Marșul fundițelor roz … Pink Enter – 2 octombrie 2017- elevii clasei IXB și XC au 

mărșăluit împreună cu diriginta clasei XC, prof. Diana Maxim, și alți susținători medieșeni, 
de la Biblioteca Municipală „Șt. L. Roth” până la Primăria Mediaș, apoi au format o fundiță 
roz, sigla acestui eveniment anual; 

 5 octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei - s-a marcat in scoala prin activitati speciale de 
catre toti elevii si profesorii; 

 "Festivalul Recoltei” - În data de 07 octombrie 2017 a avut loc la Mediaș „Festivalul 
Recoltei”, la care alături de alte școli și grădinițe din oraș a participat și școala noastră. 
Colegiul Tehnic „Mediensis” s-a înscris la concursul intitulat „Cel mai frumos stand”. În 
această activitate s-au implicat 12 elevi din clase diferite, pregătiți de doamna profesoară 
Anca Konya și însoțiți de doamna profesoară Sanda Pridon; 

 Săptămâna Spaţiului Cosmic – World Space Week 2017 cu tema “Explorând noi lumi în 
spațiu” Acest eveniment a fost marcat în Colegiul Tehnic „Mediensis” printr-o activitate 
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desfășurată luni, 9 octombrie 2017. Tema acestui an a permis elevilor să aleagă subiecte 
diverse pentru prezentările PowerPoint sau desenele pe care le-au realizat. Au partcicipat 
elevi din clasele XA, XIIB, IXD, îndrumați de catre prof. Ana Bocioancă, prof. Sanda 
Moldovan și prof. Delia Crișan; 

 Expoziția de fotografie „Lumea din jurul meu”- în data de 12 octombrie 2017, elevii clasei 
XIB, împreună cu d-na prof. Alina Rusu, au vizitat expoziția temporară de fotografie 
„Lumea din jurul meu”, din cadrul Muzeului Municipiului Mediaș. Expoziția prezintă 
lucrările realizate de către Clubul Copiilor Mediaș, fotografiile surprinzând obiective 
turistice, zona rurală, tradiții și obiceiuri precum și hobby-urile copiilor, văzute prin 
obiectivul aparatului de fotografiat; 

 14 octombrie 2017 - “Let’s do it, Mediaș!”- pentru un oras mai curat, au participat elevi din 
clasele IXA, IXC, XA și XIIB însoțiți de doamnele profesoare Sanda Moldovan, Crina 
Sincu și Ana Bocioancă; 

 Cupa „Mediensis” la Dezbateri Academice – 28-29 octombrie 2017 , impreuna cu Primaria 
Medias, Asociația Rotaract Club Medias, la CTM Medias s-a desfasurat acest concurs la 
care au participat zece echipe: din Mediaș (șapte), Sibiu (două) și Drobeta Turnu-Severin 
(una). Echipa scolii noastre a ocupat locul al treilea. 

Noiembrie: 

 Proiectul Senior Expert - Etapa a treia a demarat în momentul în care expertul SES a sosit în 
țară, în 5 octombrie 2017 și timp de 21 de zile și-a desfășurat activitatea în noul cabinet de 
estetică și igiena corpului omenesc. Grupul țintă al proiectului a fost format din elevii 
claselor a XI-a (1 săptămână) și a XII-a (2 săptămâni); 

 Săptămâna Educației Globale – 13-17 noiembrie 2017 - în școala noastră au fost organizate 
ore speciale de dirigenție, în cadrul cărora au avut loc dezbateri în jurul temei din acest an: 
„Lumea mea depinde de noi”. Au participat aproximativ 60 de elevi din clasele IXD, XA și 
XB sub coordonarea profesorilor diriginți prof. Delia Crișan, prof. Sanda Moldovan și prof. 
Delia Cacovean și a dnei dir. adj. Ana Bocioancă; 

 Balul Bobocilor 2017 - 17 noiembrie, sala Traube: profesorii scolii au insotit elevii la 
aceasta activitate traditionala dedicata elevilor claselor a IX-a; 

 O.N.S.S. – Campionatul de Baschet 21 noiembrie– faza locală: au participat elevii de la 
toate liceele din oras si Şcoala de Arte şi Meserii Târnava. Echipa scolii noastre coordonata 
de catre prof. Flaviu Balaceanu a obtinut locul III; 

 O.N.S.S. – Campionatul de Fotbal 13-14 noiembrie faza locala: au participat elevii de la 
toate liceele din oras si Şcoala de Arte şi Meserii Târnava. Echipa scolii noastre coordonata 
de catre prof. Flaviu Balaceanu a obtinut locul II; 

 Ia startul în antreprenoriat! în perioada 10-23 noiembrie 2017, Colegiul Tehnic ”Mediensis” 
a organizat prima ediție a concursului Ia startul în antreprenoriat, acțiune cuprinsă în 
Calendarul Activităților Educative Județene, la poziția 15.Proiectul s-a adresat elevilor din 
clasele VIII-XII din cadrul școlilor gimnaziale și licee din județul Sibiu; 

 Activitatea „Plăcinta de post” - in cadrul concursului județean ”Yammy Marathon” ediția a 
II-a, liceul nostru a fost invitat de către Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș, în 
calitate de organizator, la activitatea „Plăcinta de post”, acțiune care s-a desfășurat în data de 
24 noiembrie 2017; 
Au fost prezenți numeroși elevi și profesori de la licee și școli gimnaziale din Mediaș, Sibiu 
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și Agnita. Colegiul Tehnic „Mediensis” a fost reprezentat către eleve din clasa a XI-a D sub 
coordonarea d-nei director Tănase Corina si a dnei prof Anca Konya; 

 Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice sâmbătă, 25 noiembrie 2017, la sediul Colegiului 
Tehnic „Mediensis” Mediaş. Sesiunea este organizată de Catedra de Istorie şi Ştiinţe Socio-
Umane de la colegiul nostru în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, 
Turism şi Tineret din cadrul Primăriei Mediaş. Sesiunea de comunicări devenita traditie, a 
reunit 36 de lucrări; 

 Liviu Rebreanu, creator de oameni și de viață - 28 noiembrie 2017, elevii clasei XB, 
îndrumați de d-na prof. Daliana Lăcătușu, au avut ocazia să-l omagieze pe marele prozator 
ardelean, Liviu Rebreanu, în cadrul activității aniversare „Liviu Rebreanu, creator de oameni 
și de viață” - prezentarea unor informații prețioase despre viața, opera și personalitatea 
marelui romancier, urmate de vizionarea unor scene ilustrative din ecranizarea romanului 
„Ion”. 

 Decembrie: 

 “Hour of Code”: 4-10 decembrie elevii clasei IXC au avut ocazia să ia contact cu 
programarea prin intermediul materialelor puse la dispoziţie de site-ul 
https://studio.code.org/, sub indrumarea prof. Delia Crisan; 

 Campania de prevenire a traficului de persoane 13 decembrie 2017, prin reprezentantul 
Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Alba-Iulia, inspector 
de specialitate d-na Iulia Leah, venită la Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș, au participat 
la „Campania de prevenire a traficului de persoane” elevi din clasele IXD, XB, XC și XIIE, 
îndrumați de prof. dirig. Delia Crișan, prof. dirig. Delia Cacovean, prof. dirig. Diana Maxim, 
prof. dirig. Daliana Lăcătușu; 

 Shoe Box: Sub coordonarea doamnelor prof.  Diana Maxim si Alina Rusu, activitatea „Shoe 
Box”– a devenit o tradiţie în şcoala noastră, ajungând la a V-a participare prin bunăvoinţa 
elevilor şi a unor cadre didactice din colegiul nostru; 

 Elevii claselor IXA şi XIC ai Colegiului Tehnic „Mediensis” coordonaţi de prof. Melania 
Oancea, dr. Vasile Mărculeţ şi doamna bibliotecară Violeta Tibori, au pregătit un program 
de colinde prin care să transpună în versuri bucuria naşterii Pruncului Iisus. În data de 21 
decembrie 2017 au pornit să împărtăşească vestea bună persoanelor cu deficienţe de la 
PEHAM Mediaş; 

 Serbarea de Crăciun – la Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș 22 decembrie- bucuria 
nasterii lui Isus a fost marcata de elevii scolii noastre printr-o serbare sub conducerea si 
indrumarea dlui prof. Savin Valer. 

Ianuarie: 

 Eminescu, un român de tip carpatin… 168 de ani de la trecerea în neființă a ultimului mare 
romantic pe plan european, Mihai Eminescu au fost marcati în cadrul bibliotecii Colegiului 
Tehnic „Mediensis” Mediaș pe 15 ianuarie 2018printr- o amplă activitate literară intitulată 
„Eminescu, un român de tip carpati”. 
A fost susținută de către elevii clasei XIIE, îndrumați de d-na prof. Daliana Lăcătușu. Elevii 
au prezentat materiale bine documentate despre viața și opera marelui poet si s-au recitat 
câteva dintre cele mai cunoscute și valoroase creații lirice ale acestuia; 
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 Din valurile vremii: în data de 15 ianuarie 2018, la Casa Gazelor naturale Mediaș, a avut loc 
o activitate aniversară în cinstea poetului Mihai Eminescu, dedicată Zilei Culturii Naționale 
și Centenarului Marii Uniri. 
Activitatea a fost susținută de elevi din cadrul colegiului nostru, din clasele XIC și XIIA, 
îndrumați de prof. Marcela Mihai, desfășurată în parteneriat cu elevii clasei VIIIA de la 
Școala Gimnazială nr. , coordonați de prof. Viorica Dimitriu. 
Elevii liceului nostru au pregătit o prezentare PowerPoint cu titlul „Mihai Eminescu – 
simbol al spiritualității românești”, la care au contribuit elevii clasei XIC si XIIA.  

Februarie: 

Dragobetele a fost sărbătorit în mai multe moduri: 

 "Dragobete vs Valentine’s Day” - Prof. Diana Maxim, Sima Dan, Alina Rusu au însoțit 
elevii şcolii noastre la o dezbatere având ca temă „Dragobete vs Valentine’s Day” în cadrul 
Primăriei Mediaş.Elevii liceelor medieșene au dezvoltat moțiunea „Mediașul regretă 
popularitatea Valentine’s Day?!”  

 „De Dragobete, iubește românește” - în 23 februarie 2018, la Colegiul Tehnic „Mediensis” a 
avut loc activitatea extracurriculară intitulată „De Dragobete, iubește românește”, 
coordonată de prof. Marcela Mihai, cu elevi din clasele IXA și XIC, scopul activității fiind 
de a sărbători unul dintre cele mai îndrăgite personaje mitologice din folclorul românesc- 
Dragobetele. care, ca și Zburătorul, este mesagerul iubirii.  

 „Dragobete … pe patine!” - în 24 februarie 2018, la patinoarul orașului au fost invitați elevii 
medieșeni pentru a urmări spectacolul de închidere a patinoarului și a participa la un concurs 
organizat de Primăria Media, în cinstea zilei de Dragobete. Din partea Colegiului Tehnic 
„Mediensis” s-au înscris mai multe perechi, elevi din clasele IXA, IXB și XC, coordonați de 
prof. Diana Maxim și reprezentantul Primăriei, d-na Gina Maria Toma.  

 „Dragobete … în roșu” - în şcoală a avut loc şi o prezentare de modă coordonată de dna m.i. 
Nagy Gyongyi 
 

  Proiectul educațional național „STOP Bullying-ului (Spune NU intimidării)” - În cadrul 
proiectului educațional național „STOP Bullying-ului (Spune NU intimidării)” – (CAEN 
2017) desfășurat în cadrul parteneriatului de colaborare dintre Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională Cluj, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 
și Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș, în data de 27 februarie 2018, a fost desfășurată 
prima activitate dintr-un șir de activități, cu elevii clasei XC prin colaborarea profesorului 
diriginte Diana Maxim cu profesorul consilier școlar Ana Florina Ghiroagă Paveliu. 

Martie: 

 "Ziua mondiala a apei" a avut ca tema anul acesta  „Natura nepoluată pentru apa de calitate. 
A fost sarbatorita de catre elevii liceului nostru prin participarea la acțiunea organizată de 
Liceul Tehnologic „Automecanica” cu prezentări PowerPoint.  
Rezultatele lor:  

 Premiul II: Mălina Aldea, prof. coordonator Sanda Moldovan 
 Mențiune specială: Claudia Sîngiorzan, prof. coordonator Ana Bocioancă 
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 Mențiune specială: Ana Maria Avram, prof. coordonator Delia Cacovean 

 Festivalul regional „Adriana Popa” 2018 – talent și măiestrie. Editia a doua organizata la 
Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu, în 24 martie 2018 a fost adresată tinerilor liceeni din 
colegiile și liceele tehnologice ce au domeniile de calificare „Estetica și îngrijirea corpului 
omenesc” și „Design vestimentar”. In cadrrul primei sectiuni elevii nostri: Toader Micu si 
Andreea Bloos au obtinut permiul III. 

 Concursul „Oeconomicus Napocensis” - sub indrumarea prof. Melania Oancea, elevul 
Limbasan Ioan Radu a obtinut o "Mentiune" (domeniul contabil) in cadrul concursului 
organizat de FSEGA Cluj-Napoca, ce ii poate facilita admiterea la facultatea de profil 

Aprilie: 

 Simpozionul regional „Colaborare în domeniul serviciilor la nivel european”  - elevii Ilie 
Cristian Lalu și Ioan Radu Limbășan, elevi în clasa XIC au realizat un articol științific în 
domeniul economic, intitulat „Fluxurile comunicării în firma de exercițiu Mediensis Style 
SRL”, sub coordonarea doamnei profesoare Oancea Melania, articol care a participat la 
Simpozionul regional „Colaborare în domeniul serviciilor la nivel european” organizat în 
data de 13 aprilie 2018 la Colegiul Economic „George Barițiu” din Sibiu. 

 Plantează în România - Elevi și profesori ( prof. Ana Bocioancă, prof. Sanda Moldovan, 
prof. Mirela Maior, prof. Delia Crișan, prof. Dan Sima și prof. Nicolae Vasiu) de la Colegiul 
Tehnic „Mediensis” Mediaș s-au alăturat evenimentului organizat de Primăria Municipiului 
Mediaș, în parteneriat cu Asociația „Creștem România Împreună“ și cu Ocolul Silvic 
Mediaș, care împreună au desfășurat sâmbătă, 14 aprilie 2018, începând cu ora 10.00, o 
acțiune de plantare de puieți forestieri în zona Valea Bisericii, între localitățile Mediaș și 
Dârlos. 
 

 Târgul județean al firmelor de exercițiu – 2018 - La târgul județean „Creativitate, inovație și 
performanță în firma de exercițiu”, organizat în data de 17 aprilie 2018 de Colegiul Agricol 
„D.P.Barcianu” Sibiu, au participat si elevi ai clasei a XI-a C, coordonati de catre prof . 
Melania Oancea cu urmatoarele rezultate: locul II la secțiunea „Cel mai bun slogan și siglă”: 
Alexandra Maria Boian, Andreea Luciana Ignuță, Alexandra Ilie, Georgiana Maria Jurcan, 
Ilie Cristian Lalu, Ioan Radu Limbășan, Sorina Simon.  

 Proiectul „Yummy Marathon”  - În 27 aprilie 2018 Colegiul Tehnic Mediensis a participat la 
a doua ediție a Proiectului „Yummy Marathon”, activitatea 2 – Dramaturgie gastronomică – 
înscris în calendarul activităților educative ale județului Sibiu, găzduit de Liceul Tehnologic 
Automecanica. Echipe de la licee și școli gimnaziale din județul Sibiu s-au întrecut în cadrul 
a trei probe.Parteneri în acest proiect au fost Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Direcția de 
Sănătate Publică și mai mulți agenți economici, parteneri de practică. 
Colegiul nostru a fost reprezentat de o echipă alcătuită din cinci eleve ale clasei XID, 
comerț: Daniela Marinela Otves, Elena Cosmina Cucerzan, Johana Maria Sara Joimir, 
Beatrice Ciorogar și Diana Maria Andrei, îndrumate de doamnele profesoare Corina Tănasă 
și Anca Konya. Elevele noastre și-au demonstrat din plin talentul artistic și pe cel culinar, 
bunul gust în materie de decorațiuni pentru mese festive, reușind să obțină premiul special 
pentru prezentarea unui moment artistic cu specific culinar, în cadrul primei probe din 
proiect și locul întâi pentru Cea mai frumoasă masă festivă, proba a doua din proiectul 
județean „Yummy Marathon”.  
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Mai: 

 Proiectul „Debating European Democracy”  - Pe parcursul a trei zile, în perioada 8-10 mai 
2018, Colegiul Tehnic „Mediensis” a fost implicat într-un proiect internațional, realizat de 
Primăria Muncipiului Mediaș și cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Europa 
Pentru Cetățeni. Proiectul „Debating European Democracy” s-a adresat liceenilor din 
Mediaș și din cele trei orașe înfrățite cu Municipiul Mediaș, Dabrowa Gornicza din Polonia, 
De Fryske Marren din Olanda și Sopron din Ungaria. În total, 50 de elevi de liceu, 25 
oaspeți, respectiv, 25 din Mediaș, au interacționat în cadrul acestui proiect.Colegiul Tehnic 
„Mediensis” a fost excelent reprezentat, în toate cele trei zile de activități, de cinci elevi – 
Ana Maria Avram, Adrian Nicolae Prișcă, Andrei Sorin Petca, Robert Sebastian Rus și Alin 
Buga – îndrumați de dl. profesor Dan Sima, respectiv, școala noastră a fost gazdă a 
proiectului în ziua a II-a. Porfesorii implicati au fost: d-na director Corina Tănase, d-na 
profesor Angela Porime și d-na m.i. Gyongyi Ildiko Nagy 

 Târgul de oferte educaționale ale unităților de învățământ profesional și tehnic - În 10 mai 
2018, la Școală Națională de Gaz, a avut loc „Târgul de oferte educaționale ale unităților de 
învățământ profesional și tehnic” organizat elevilor de clasa a VIII-a. 
C.T.M. a participat la acest eveniment cu un grup de eleve de la profilul „Estetica și igiena 
corpului omenesc” care au realizat demonstrații de machiaje și frizuri. Elevele au fost 
însoțite de m.i. Gyongyi Ildiko Nagy și prof. Delia Cacovean. 

 Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice - Sesiunea a fost organizată de Catedra de 
Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane de la colegiul nostru în colaborare cu Direcţia Municipală 
pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din cadrul Primariei Mediaş. Sesiunea de 
comunicări a reunit 51 de lucrări, împărţite în 4 secţiuni. Cofinanțatorul evenimentului a fost 
Asociaţia «Promediensis» Mediaş iar partenerii media ai acestui eveniment au fost „NOVA 
TV” Mediaş, Radio Ring, Radio Mediaș şi „Informaţia săptămânii”.  

 Cetatea Alba Carolina la centenar aniversar - elevii claselor XI A și XIC însoțiți de 
profesorii diriginți Mirela Maior și Vasile Mărculeț au descins într-o excursie tematică 
intitulată: „Cetatea Alba Carolina la centenar aniversar” spre orașul Alba Iulia unde au avut 
parte de o zi deosebită. Crenelurile și bastioanele de tip Vauban, ale cetății de secol XVIII, 
fortificațiile, ansamblul strategic de apărare, precum și cele șase impresionante porți ale 
cetății au constituit tot atâtea puncte de atracție și interes pentru elevele și elevii celor două 
clase.S-a vizitat de asemenea Muzeul Unirii, Marea Sală a Unirii, Catedrala ortodoxă și cea 
Romano-Catolică.  

 Concursul (sesiunea) de comunicări și referate ale elevilor la istorie – faza județeană. În 
cadrul Colegiului Tehnic „Mediensis” Mediaș, s-a desfășurat faza județeană a Concursului 
(Sesiunii) de Comunicări și Referate ale Elevilor la Istorie. 
Din partea colegiului nostru au participat elevele Maria Ioana Crișan, Georgiana-Maria 
Jurcan și Andreea-Luciana Ignuță, coordonate de dr. Vasile Mărculeț.O eleva a luat premiul 
al III-lea – Andreea-Luciana Ignuță, celelalte obținând mențiune. 

 Concursul Național de Ecologie „GENERAŢIA ECO – TERRA” – 2018 - Elevii școlii 
noastre au participat și în acest an la Concursul Național de Ecologie „GENERAŢIA ECO – 
TERRA”, organizat de Clubul Copiilor Mediaș. Concursul a ajuns la ediția a VII–a și s-a 
desfășurat în perioada martie-aprilie 2018. În urma jurizării lucrărilor, la începutul lunii mai 
ne-au fost comunicate următoarele rezultate: 
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 Premiul I – Dariana Ursu – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 
secțiunea „Artă plastică” – coord. prof. Corina Tănasă 

 Premiul I – Persida Titi – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 
secțiunea „ECO – artă” – coord. prof. Mirela Maior 

 Premiul II – Ana Maria Alecu – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-
Terra”, secțiunea „Artă plastică” – coord. prof. Ana Bocioancă 

 Premiul II – Ana Maria Stoia – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-
Terra”, secțiunea „Miniproiecte de mediu” – coord. prof. Ana Bocioancă 

 Premiul II – Paula Buda – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 
secțiunea „ECO-artă” – coord. prof. Delia Cacovean 

 Premiul III – Claudia Sîngiorzan – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-
Terra”, secțiunea „ECO-artă” – coord. prof. Sanda Moldovan 

 Mențiune specială – Dariana Ursu – Concursul Național de Ecologie „Generația 
ECO-Terra”, secțiunea „Artă plastică” – coord. prof. Corina Tănasă 

 Mențiune – Persida Titi – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 
secțiunea „Artă plastică” – coord. prof. Delia Crișan. 

Iunie: 

 „Elevi în mişcarea civică” - la şcoala noastră au fost prezenţi reprezentanţii Asociaţiei 
Mediaşul Civic care au vorbit elevilor despre necesitatea implicării elevilor în activităţi de 
voluntariat. Asociaţia Mediaşul Civic a demarat un proiect în liceele din oraş. Intitulat 
„Elevi în mişcarea civică”, acesta îşi propune convingă un număr cât mai mare de tineri să 
se implice activ în comunitate. Motorul unei societăţi este tineretul. Deci, este necesară 
implicarea tineretului în viaţa comunităţii. 

 Proiect E-Pals Global Community, in lunile mai și iunie a continuat proiectul prin 
corespondență în limba engleză 

 Corespondență cu Varendonck College din Olanda , RukminiDevi Public School , India 
 Elevii noștri au fost indrumati de către prof. Porime Angela 

IV. RAPORTARI 

La începutul anului şcolar s-au  actualizat datele de contact ale coordonatorului de proiecte 
și programe educative în documentul google docs indicat în adresa  ISJ-ului. Activităţile desfăşurate 
au fost popularizate pe site-ul şcolii, au fost raportate lunar la ISJ Sibiu. La fel au fost raportate 
situaţia absenţelor, a violenţei în şcoală şi orice alte informari au fost solicitate. Documetele primite 
pe e-mail legate de concursuri sau alte programe/proiecte au fost trimise pe grupul profesorilor: 
technical_college_mediensis@yahoogroups.com. 

V. Analiza swot 
PUNCTE TARI 
 existenţa unei viziuni ordonatoare, unitare asupra activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare, comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, 
în cadrul consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi; 

  realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: 
Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării 
acestor activităţi; 
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 s-au identificat priorităţile activităţii educative, in funcţie de specificul şcolii;  
 implicarea în concursuri şcolare; 
 perfecţionarea constanta a întregului personal; 
 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 
 personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative ; 
 diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

 
PUNCTE SLABE  

 slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, 
anturajul şi preocupările copiilor lor; 

 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanti la activitatile educative 
extracurriculare si extrascolare ; 

 existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai 
eficiente pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen; 

 implicarea mai mult a unor cadre didactice si mai putin a altora in desfasurarea activitatilor 
din cadrul scolii; 

 implicarea mai mult a elevilor din Medias in activitati, deoarece elevii navetisti depind de 
mijloacele de transport pentru a ajunge acasa. 
 

OPORTUNITAŢI: 
 vizionarea unor spectacole de teatru, etc 
 organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 

strânse; 
 diversificarea activitatilor desfasurate care sa trezeasca interesul elevilor. 

 
AMENINŢĂRI: 

  existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 
  influenţa „grupului” de elevi; 

 
 
3.1.2. Rezultatele învățării 
 

A1)Bacalaureat 2018 
În timp, elevii și-au schimbat mentalitatea față de ceea ce numim examenul maturității și tot mai 

mult scade atractivitatea și provocarea produse de acest examen. Pentru că ponderea orelor de 
cultură tehnică este cel puțin egală cu cea a disciplinelor de cultură generală, generații de elevi și-au 
exprimat dorința unui așa numit bacalaureat ,,tehnic’’ care presupunea în accepțiunea lor, pe lângă 
evaluarea competențelor la limba și literatura română și matematică, probe de examen din modulele 
disciplinelor de profil. Rata de promovabilitate scăzută din cadrul liceelor tehnologice se explică 
prin faptul că mediile de admitere au fost mai mult decât modeste și oricât de performant ar fi 
demersul didactic dintr-o școală nu poate acoperi toate lacunele cu care au venit elevii de pe băncile 
școlii generale. La nivelul Colegiului Tehnic ,,Mediensis’’ rata de promovabilitate a examenului de 
bacalaureat în anul școlar 2017-2018 a fost de 54, 1%, peste media înregistrată la nivelul liceelor 
tehnologice din țară (tabelul 15). 
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Tab. 15  ANALIZA REZULTATELOR OBTINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2018,  

SESIUNEA IUNIE – IULIE 

 Elevi 
înscriși 

Prezenți Absenți Respinși Din care cu 
medii 

Promovați % 
promovare 

Din care cu medii 

< 5 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 

Total 28 20 8 9 10 1 11 55 8 1 2 - 
Promoția 
curentă 

17 15 2 6 2 4 9 60 6 1 2 - 

Promoții 
anterioare 

11 6 5 3 2 1 2 33,33 2 - - - 

 
 

Tab. 16     Analiza rezultatelor obținute/discipline 

 
 PROMOȚIA CURENTĂ PROMOȚII ANTERIOARE 

Înscriși Prezenți Promovați % 
promovare 

Înscriși Prezenți Promovați % 
promovare 

Limba 
română 

17 15 14 93,33 11 6 5 83,33 

Matematică 17 15 14 93,33 11 8 7 87,5 
Biologie 5 2 1 50 9 5 3 60 
Geografie 11 9 9 100 2 1 1 100 
Chimie 2 2 2 100 - - - - 
Fizică 2 2 2 100 - - - - 
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Elevi care nu au promovat din cauza mediei generale < 6: 

1. din promoții anterioare: Ursu David – 5,88; Turuș Semida – 5,75 
2. din promoția curentă: Zamfir Paul – 5,55, Buga Alin – 5,5, Popa Andreea Ioana – 5,01 

Din analiza comparativă a rezultatelor obţinute la examenul de bacalaureat cu rezultatele 
obţinute de elevi la evaluarea de la clasă (medii clasa a XII-a şi rezultate la simulări) am constatat 
următoarele: 

 Se observă o bună concordanţă între rezultatele obţinute la evaluarea la clasă şi cele obţinute 
la examenul de bacalaureat. Diferenţele constatate au fost în intervalul 0,1 – 0,7 puncte  şi 
pot fi puse pe seama următoarelor considerente: 

- evaluarea la clasă se face prin mai multe tipuri de evaluare (scrisă, orală, portofoliu etc.) şi 
pe parcursul unui interval mare de timp iar la bacalaureat are loc evaluarea la unui anumit 
moment dat 

- evaluarea la clasă are un anumit grad de subiectivitate datorat comparaţiei permanente cu 
nivelul clasei şi cu nivelul de cunoştinţe anterior prezentat de elev 

- la disciplinele matematică, fizică şi chimie se utilizează frecvent calculatorul la clasă pentru 
a rezolva un număr cât mai mare de probleme într-un timp limitat iar la examenul de 
bacalaureat acesta nu este permis. În consecinţă elevii nu au deprinderi de calcul iar acestea 
nu pot fi formate la clasă decât în detrimentul exerciţiilor de logică şi de conţinut ştiinţific al 
disciplinei respective 

 La disciplina “Biologie vegetală şi animală” – disciplină studiată în clasele IX-X comparaţia 
cu rezultatele obţinute de elevi  în clasele IX – X nu este relevantă din multe motive (elevii 
nu hotărâseră din ce discipline vor susţine examenul de bacalaureat, intervalul de timp mare 
etc.). Din acest motiv considerăm că rezultatele bune obţinute la această disciplină sunt 
datorate pregătirii suplimentare organizate săptămânal în clasa a XII-a şi mobilizării elevilor 
pentru pregătirea lor 

 Rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat au fost în toate situaţiile mai mari decât la 
simulările organizate în cursul anului şcolar. Astfel se confirmă rolul simulărilor de probă de 
diagnostic la un moment dat şi de mobilizare a elevilor pentru a corecta deficienţele 
constatate  

 Pe parcursul întregului an şcolar s-au depus eforturi pentru pregătirea elevilor în vederea 
promovării examenului de bacalaureat: 

- au fost aplicate teste predictive, care s-au discutat şi s-au analizat la nivelul comisiei 
metodice 

- au fost procurate manuale şi culegeri adecvate 
- predarea s-a făcut în conformitate cu programa şcolară şi ţinându-se cont de nivelul fiecărei 

clase 
- săptămânal au fost organizate ore de pregătire suplimentară, unde elevii au fost învăţaţi să 

rezolve variante de bacalaureat 
- s-au susţinut teze cu subiect unic la nivel de şcoală şi două simulari pentru examenul de 

bacalaureat, rezultatele analizate şi stabilite măsuri de remediere a deficienţelor constatate 
 Notele obţinute nu au fost surprinzătoare dacă ţinem cont de faptul că subiectele au fost 

adaptate pentru tipul filierei şi numărul de ore la clasă. Niciodată nu pot fi obţinute rezultate 
similare de elevii de la filiera tehnologică cu cei de la filiera teoretică deoarece numărul de 
ore/săptămână şi numărul de săptămâni de cursuri nu sunt egale pentru elevii de la cele două 
filiere. 
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Propuneri pentru îmbunătăţirea rezultatelor 

 
 Analiza rezultatelor obţinute şi elaborarea unui plan de măsuri cu termene, indicatori, 

responsabili. Monitorizarea aplicării planului de măsuri 
 Analiza greşelilor tipice de la examen 
 Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învăţării - evaluării astfel încât să se 

asigure progresul şcolar al tuturor elevilor 
 Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire suplimentară a elevilor, pe tot 

parcursul anului terminal (şi nu numai) la disciplinele la care se sustin probe la bacalaureat 
 Organizarea de simulări la nivelul şcolii la toate disciplinele de bacalaureat 
 Monitorizarea frecvenţei elevilor şi motivarea acestora pentru implicarea lor în procesul 

învăţării 
 Regândirea relaţiei şcoală - familie din perspectiva creşterii gradului de implicare în 

activităţile specifice elevilor 

B1) Examenul de certificare a calificării, nivel 4, se susține la finalul cursurilor claselor a 
XII-a și măsoară competențele tehnice generale specializate dobândite de elevi pe parcursul celor 
patru ani de liceu. Constă din două probe, una practică, în care elevii realizează un poiect și a doua, 
susținerea acestuia. Procentul de promovabilitate la acest examen în anul școlar 2017-2018 a fost 
de 100%. 

C1) Examenul de certificare a calificării, nivel 3, se susține la finalul cursurilor clasei a 
XI-a, învățământ profesional și constă în realizarea unui probe practice, cu durata maximă de 3 ore, 
a unor subiecte elaborate de ministerul educației și evaluate pe baza unor fișe care conțin criteriile 
de apreciere ca document etalon pentru verificarea conformității. În anul școlar analizat, s-a 
organizat examen de certificare a calificarii confecționer articole de piele, iar procentul de 
promovabilitate a fost de 100%. 
 
A2) Bacalaureat 2018 
B2). Examenul de certificare a calificării, nivel 4-rată de promovabilitate 100% 
C2) -nu au fost școlarizați elevi la Stagii de pregătire 
D2) Examenul de certificare a calificării, nivel 3- rată de promovabilitate 100% 
 
3.1.2.1. Promovabilitatea pe niveluri/specializări/forme de învățământ/semestre 
 
Tab.17.  La sfârșitul anului școlar 2017-2018 
 
 Înscriși Rămași Promovați % 

promovare 
Liceu zi 198 183 177 96,72 
Șc.profesională 121 113 100 88,50 
     
Total 319 296 277 92,61 
 
3.1.2.2. Frecvența (nr. absențe motivate, nemotivate, total) 
 
Tab.18.  Situația absențelor 
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Nr total absențe  Absențe motivate Absențe nemotivate 
37723 19821 17902 
 
Medie absențe /elev=61,94 
 

Cele mai multe absențe au fost înregistrate în lunile octombrie (5115 absențe din care 2819 
nemotivate), noiembrie (4913 absențe din care 2891 nemotivate) și martie (7180 absențe din care 
3721 nemotivate). Cele mai puține absențe în luna septembrie, 2005 din care 1011 absențe 
nemotivate). 

 
3.1.2.3. Situația notelor la purtare 
 

În anul școlar 2017-2018 au fost scăzute notele la purtare sub 7 datorită absențelor, după 
cum urmează: 9 elevi ciclul inferior al liceului, 1 elev ciclul superior al liceului, 14 elevi în 
învățământul profesional. 
 
3.1.2.4. Situații (abandon, exmatriculări) 

In anul școlar 2017-2018 au fost exmatriculați 7 elevi, 3 de la liceu și 4 elevi din 
înv.profesional.  
 
3.2. Managementul performanței 
3.2.1. Concursuri 
3.2.2. Olimpiade 
 
 

Premii obținute în anul școlar 2017-2018 
 

 Locul II – O.N.S.S. – Campionatul de Fotbal – faza locală 

 Locul III – O.N.S.S. – Campionatul de Baschet – faza locală 

 Locul III – echipa de debate Andrei Fulop, Andrei Petca și Alin Buga – Cupa „Mediensis” 

la Dezbateri Academice 

 Locul III – „Cel mai bun vorbitor” – Andrei Petca – Cupa „Mediensis” la Dezbateri 

Academice 

 Premiul II - Mălina Aldea, prof. coordonator Sanda Moldovan - Ziua mondială a apei 

 Mențiune specială - Claudia Sîngiorzan, prof. coordonator Ana Bocioancă - Ziua mondială a 

apei 

 Mențiune specială - Ana Maria Avram, prof. coordonator Delia Cacovean - Ziua mondială a 

apei 

 Premiul III – Andreea-Luciana Ignuță – Concursul (sesiunea) de comunicări și referate ale 

elevilor la istorie – faza județeană 

 Mențiune – Maria Ioana Crișan – Concursul (sesiunea) de comunicări și referate ale elevilor 

la istorie – faza județeană 

 Mențiune – Georgiana-Maria Jurcan – Concursul (sesiunea) de comunicări și referate ale 

elevilor la istorie – faza județeană 
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 Premiul I – activitatea „Plăcinta de post”, Concursul județean „Yummy Marathon” – echipa 

alcătuită din elevele Daniela Otves, Sara Joimir, Cosmina Cucerzan, Catinca Lunca și Paula 

Homm (XID). coord. prof. Anca Konya. 

 Premiu special – „Plăcinta Brăduț” – Concursul județean „Yummy Marathon” – echipa 

alcătuită din elevele Daniela Otves, Sara Joimir, Cosmina Cucerzan, Catinca Lunca și Paula 

Homm (XID). coord. prof. Anca Konya. 

 Premiul I – Cristina Adriana Buda, Alexandra Jessica Radu și Kristian Daniczi – Proiectul 

educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in CAEJ poziția 13, secțiunea „Plan de 

afaceri” (clasa IX-X) – coord. prof. Corina Tănasă, prof. Alina Rusu   

 Premiul I – Ilie Cristian Lalu, Ioan Radu Limbășan și Dan Paul Oroian – Proiectul 

educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in CAEJ poziția 13, secțiunea „Plan de 

afaceri” (clasa XI-XII) – coord. prof. Melania Oancea 

 Premiul II – Dariana Ursu – Proiectul educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in 

CAEJ poziția 13, secțiunea „Poster/Colaj” – coord. prof. Corina Tănasă  

 Premiul II – Ruth Barac – Proiectul educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in CAEJ 

poziția 13, secțiunea „Eseu” – coord. prof. Corina Tănasă 

 Mențiune – Edina Schmidt – Proiectul educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in 

CAEJ poziția 13, secțiunea „Eseu” – coord. prof. Diana Maxim 

 Premiu special – Semida Turuș – Proiectul educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in 

CAEJ poziția 13, secțiunea „Poster/Colaj” – coord. prof. Diana Maxim 

 Premiu special – Jessica Radu – Proiectul educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in 

CAEJ poziția 13, secțiunea „Poster/Colaj” – coord. prof Alina Rusu 

 Premiu special – Alexandra Fogoroși – Proiectul educațional „Ia start în antreprenoriat”, 

înscris in CAEJ poziția 13, secțiunea „Poster/Colaj” – coord. prof. Dan Zaharia 

 Premiul II – Crina Viorica Ciufudean – faza județeană a Concursului profesional – 

calificarea „Confecționer produse textile”, clasa XI – coord. prof. Corina Tănasă și prof. 

Sanda Pridon  

 Premiul III – Toader Micu – Festivalul Regional „Adriana Popa” (CAERI Sibiu, poziția 7) – 

coord. prof. Gyongyi Ildiko Nagy – secțiunea „Coafură mireasă” 

 Premiul III – Crina Ciufudean – Concursul județean de creație vestimentară „New designer” 

– ediția III – secțiunea „Creație vestimentară” – nivel liceal, coord. prof. Corina Tănasă și 

m.i. Maria Baciu 

 Locul II – Firma de exercițiu – „Mediensis Style”, secțiunea „Cel mai bun slogan și siglă” – 

Alexandra Maria Boian, Andreea Luciana Ignuță, Alexandra Ilie, Georgiana Maria Jurcan, 

Ilie Cristian Lalu, Ioan Radu Limbășan, Sorina Simon, coordonați de profesor Melania 

Oancea 

 Mențiune – Ioan Radu Limbășan  (XIC) - Concursul „Oeconomicus Napocensis”,  FSEGA 

Cluj-Napoca,  coordonator profesor Melania Oancea 

 Locul I – Concursul județean „Yummy Marathon” (CAEJ nr. 10207/31.10.2017) – secțiunea  

Dramaturgie gastronomică – „Cea mai frumoasă masă festivă” – clasa XID și prof. Anca 

Konya  
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 Premiu special – Concursul județean „Yummy Marathon” – secțiunea  Dramaturgie 

gastronomică  – „Moment artistic tradițional” – clasa XID și prof. Anca Konya  

 Premiul I – Dariana Ursu – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 

secțiunea „Artă plastică” – coord. prof. Corina Tănasă 

 Premiul I – Persida Titi – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 

secțiunea „ECO – artă” – coord. prof. Mirela Maior 

 Premiul II – Ana Maria Alecu – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 

secțiunea „Artă plastică” – coord. prof. Ana Bocioancă 

 Premiul II – Ana Maria Stoia – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 

secțiunea „Miniproiecte de mediu” – coord. prof. Ana Bocioancă 

 Premiul II – Paula Buda – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 

secțiunea „ECO-artă” – coord. prof. Delia Cacovean 

 Premiul III – Claudia Sîngiorzan – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 

secțiunea „ECO-artă” – coord. prof. Sanda Moldovan 

 Mențiune specială – Dariana Ursu – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-

Terra”, secțiunea „Artă plastică” – coord. prof. Corina Tănasă 

 Mențiune – Persida Titi – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 

secțiunea „Artă plastică” – coord. prof. Delia Crișan. 

 
 Premiul I – activitatea „Plăcinta de post”, Concursul județean „Yummy Marathon” – echipa 

alcătuită din elevele Daniela Otves, Sara Joimir, Cosmina Cucerzan, Catinca Lunca și Paula 

Homm (XID). coord. prof. Anca Konya. 

 Premiu special – „Plăcinta Brăduț” – Concursul județean „Yummy Marathon” – echipa 

alcătuită din elevele Daniela Otves, Sara Joimir, Cosmina Cucerzan, Catinca Lunca și Paula 

Homm (XID). coord. prof. Anca Konya. 

 Premiul I – Cristina Adriana Buda, Alexandra Jessica Radu și Kristian Daniczi – Proiectul 

educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in CAEJ poziția 13, secțiunea „Plan de 

afaceri” (clasa IX-X) – coord. prof. Corina Tănasă, prof. Alina Rusu   

 Premiul I – Ilie Cristian Lalu, Ioan Radu Limbășan și Dan Paul Oroian – Proiectul 

educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in CAEJ poziția 13, secțiunea „Plan de 

afaceri” (clasa XI-XII) – coord. prof. Melania Oancea 

 Premiul II – Dariana Ursu – Proiectul educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in 

CAEJ poziția 13, secțiunea „Poster/Colaj” – coord. prof. Corina Tănasă  

 Premiul II – Ruth Barac – Proiectul educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in CAEJ 

poziția 13, secțiunea „Eseu” – coord. prof. Corina Tănasă 

 Mențiune – Edina Schmidt – Proiectul educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in 

CAEJ poziția 13, secțiunea „Eseu” – coord. prof. Diana Maxim 

 Premiu special – Semida Turuș – Proiectul educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in 

CAEJ poziția 13, secțiunea „Poster/Colaj” – coord. prof. Diana Maxim 

 Premiu special – Jessica Radu – Proiectul educațional „Ia start în antreprenoriat”, înscris in 

CAEJ poziția 13, secțiunea „Poster/Colaj” – coord. prof Alina Rusu 
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 Premiu special – Alexandra Fogoroși – Proiectul educațional „Ia start în antreprenoriat”, 

înscris in CAEJ poziția 13, secțiunea „Poster/Colaj” – coord. prof. Dan Zaharia 

 Premiul II – Crina Viorica Ciufudean – faza județeană a Concursului profesional – 

calificarea „Confecționer produse textile”, clasa XI – coord. prof. Corina Tănasă și prof. 

Sanda Pridon  

 Premiul III – Toader Micu – Festivalul Regional „Adriana Popa” (CAERI Sibiu, poziția 7) – 

coord. m.i. Gyongyi Ildiko Nagy – secțiunea „Coafură mireasă” 

 Premiul III – Crina Ciufudean –Concursul județean de creație vestimentară „New designer” 

– ediția III – secțiunea „Creație vestimentară” – nivel liceal, coord. prof. Corina Tănasă și 

m.i. Maria Baciu 

 Locul II – Firma de exercițiu –„Mediensis Style”, secțiunea „Cel mai bun slogan și siglă” – 

Alexandra Maria Boian, Andreea Luciana Ignuță, Alexandra Ilie, Georgiana Maria Jurcan, 

Ilie Cristian Lalu, Ioan Radu Limbășan, Sorina Simon, coordonați de profesor Melania 

Oancea 

 Mențiune – Ioan Radu Limbășan  (XIC) - Concursul „Oeconomicus Napocensis”,  FSEGA 

Cluj-Napoca,  coordonator profesor Melania Oancea 

 Locul I – Concursul județean „Yummy Marathon” (CAEJ nr. 10207/31.10.2017)– secțiunea  

Dramaturgie gastronomică – „Cea mai frumoasă masă festivă” – clasa XID și prof. Anca 

Konya  

 Premiu special – Concursul județean „Yummy Marathon” – secțiunea Dramaturgie 

gastronomică – „Moment artistic tradițional” – clasa XID și prof. Anca Konya  

 Premiul I – Dariana Ursu – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 

secțiunea „Artă plastică” – coord. prof. Corina Tănasă 

 Mențiune specială – Dariana Ursu – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-

Terra”, secțiunea „Artă plastică” – coord. prof. Corina Tănasă 

 Mențiune – Persida Titi – Concursul Național de Ecologie „Generația ECO-Terra”, 

secțiunea „Artă plastică” – coord. prof. Delia Crișan. 

 
Diplome de participare 
 

 Laurean Răzvan Man – faza județeană a Concursului profesional – calificarea „Confecționer 

produse textile”, clasa XI – coord. prof. Corina Tănasă și prof. Sanda Pridon 

 Darius-Petru Hetea și Nicolae-Adrian Prișcă – Olimpiada la disciplinele din aria curriculară 

„Tehnologii”, calificarea „Tehnician operator tehnică de calcul”, clasa XI – elevii 

coordonați de prof. Anca Konya. 

 Firma de exercițiu – „M Chic Salon”, coord. prof. Corina Tănasă 
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3.3. Managementul carierei 
3.3.1. Formarea continuă a personalului 

Cursuri și formări 
 Cursul „Evaluare pentru evoluția în cariera didactică” – participanți prof. Corina Tănasă și 

prof. Delia Crișan (desfășurat la Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș)  

 Formare – „Metode Learning by doing de predare-învățare” – participanți prof. Corina 

Tănasă (Sibiu – JA Romania) 

 Diseminarea proiectului Erasmus+ LEAN – privind metode de învățare practică – prof. 

Corina Tănasă și prof. Anca Konya (Sibiu) 

Lecții demonstrative 
Profesorii Melania Oancea și Nicolae Vasiu au prezentat lecții demonstrative – pentru 

pregătirea inspecțiilor finale – la care au participat colegi din catedra tehnică. 

Comunicări științifice și publicații 
 Revista „Fii antreprenor” – nr.1 (ISSN 2601-4483) – a apărut în luna martie 2018, din 

colegiul de redacție făcând parte prof. Corina Tănasă – redactor șef, prof. Delia Crișan – 

redactor șef adjunct și responsabil de număr, prof. Diana Maxim – membru, prof. Melania 

Oancea – membru și prof. Alina Rusu – membru. 

 Revista „Mediensis” – nr. 9   

 Articolul „Globalizarea afacerilor și internaționalizarea firmelor” – simpozionul regional 

„Colaborare la nivel european în domeniul serviciilor” – prof. Melania Oancea 

 Articolul „Din istoria banilor: de la moneda tradițională la moneda virtuală” – Sesiunea 

Națională de Comunicări Științifice – prof. Delia Crişan. 

 Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice – prof. Alina Rusu, comunicarea „Iia 

românească – apariție și evoluție”; prof. Delia Crișan, comunicarea „Fenomenul Social 

Media”  

 Simpozionul „Școala, a doua familie” – prof. Melania Oancea, cu lucrarea „Firma de 

exercițiu Mediensis Style SRL – Creativitate, inovație și spirit antreprenorial”. 

 Simpozionul regional „Educație și calitate în școală” – prof. Melania Oancea, cu lucrarea 

„Comunicarea didactică în firma de exercițiu” 

 Simpozionul „Datini, tradiții și obiceiuri la români în anotimpul toamna” – prof. Melania 

Oancea, cu lucrarea „Noaptea de Sfântul Andrei” 

 Conferința internațională „Foreign language teaching between past and present” – 

Secțiunea „Education and Pedagogical Methodology” – prof. Melania Oancea 

 Revista „Mediensis” nr.8 – prof. Corina Tănasă – redactor șef; prof. Delia Crișan – secretar 

de redacție; articole publicate: „Complexul turistic Alya-Mediensis” – coord. prof. Diana 

Maxim, „Exemple de bune practici în asigurarea calității formării profesionale a elevilor” – 

prof. Corina Tănasă, „Firma de exercițiu Mediensis Style SRL, 7 ani de performanță într-o 

istorie de 10 ani” – prof. Melania Oancea; „Proiectarea produselor” – prof. Ioan Dan, 

„Moment liric” – prof. Nicolae Vasiu 
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 „Cultura medieșană” VI – prof. Delia Crișan – secretar de redacție 

 Revista Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca – articolul 

„Intervenționismul astăzi” – co-autor articol prof. Nicolae Vasiu. 

 
3.3.2. Perfecționarea prin grade didactice 
Grade didactice 
 

 Grad I – Crina Sincu 
 Grad I – Melania Oancea 
 Grad I – Nicolae Vasiu 
 Grad II – Diana Maxim 

 
3.3.3. Perfecționarea personalului didactic auxiliar- 7 angajați 

 -curs de achizitii publice-administrator financiar 
 -curs de resurse umane –salarizarea in unitatile bugetare-secretariat 
 -curs de contabilitatea instituțiilor publice–administrator financiar 
 -cursuri reautorizare fochiști -4 muncitori 

 
3.4. Planificarea și implementarea strategiilor manageriale în cadrul consilierii și orientării 
școlare și profesionale. Sistem organizațional și decizional. 
 
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 
Profesor consilier scolar Ana-Florina Ghiroaga-Paveliu 
 
1.Organizarea de activităti metodico-stiintifice, dezbateri 
1. Informatii privind inceputul anului scolar; Statutul elevului 
2. P.S.I. Procedura elevi cu C.E.S 
3. Intocmire planuri activitate CAPP Analize proiecte educationale realizate anii anteriori 
4. Legislatie Posibile parteneriate-proiecte“Interventia in criza” 
5. Avizare dosare grade didactice 
6. Plan Operational al Comisiei  de Responsabilitate zonala 
7. Protectia munciiPrezentare scala screening ADHD“Dramatizarea in actul instructiv-educativ” –
Mitea M. 
8. Regulamentul de functionare a invatamantului preuniversitar 
9. Elaborare fluturas adresat parintilor care pleaca la munca in strainatate 
10. Bilant an 2018 
11.Propuneri in vederea numirii coordonatorului CAPP 
12. Analiza si intocmire documente specifice activitatii in CAPP 
13. Prezentare proiecte CPECA Sibiu”Dezvoltarea stimei de sine la adolescenti” -Ivan C. 
14. Prezentare proiect R.O.S.E. Propuneri de activități cadre didactice 
 
2.Activităţi de parteneriat: 
1. Proiect EDMUNDO (O.S.P.) 
2. Autocunoastere/ interrelationare 
3. ”Povestea noastra” - autocunoastere/ interrelationare 
4.”Drogurile, o capcana!” – stil de viata sanatos 
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5.”Despre iubire…” 
6. Dezbaterea ”Piramida valorilor” 
7. Proiect “Impreuna mai sanatosi”- Informare si sensibilizare pe tema HIV/SIDA Cls. IX (A-D 
8. . Proiect ”Armonie in diversitate” 

 ”Comportamente pro si antisociale” 
 “Emotii placute/ emotii neplacute” 

”Gandurile si influenta lor asupra emotiilor 
9. Managementul timpului – O.S.P 
10.”Ce profesie imi aleg?” - O.S.P 
11. Proiect ”Stop Bullying” 
12.Proiect “Împreună mai sănătoși”- Informare și sensibilizare pe tema HIV/SIDA Cls. IX 
13. Concurs ”Mesajul meu antidrog 
 
3.Activitati de formare/perfecţionare şi dezvoltare a resurselor umane Școala de vară de 
Psihoterapie Pozitivă - formare si dezvoltare personală si profesională 
 
3.5. Managementul educației nonformale 
 

Pe parcursul anului școlar 2017-2018 s-a derulat o efervescentă activitate extracurriculară 
concretizată în spectacole, vizionări de filme, excursii tematice, drumeții, activități desfășurate în 
colaborare (cu diverse ONG-uri, școli, universități), activități de voluntariat și de integrare socială, 
acțiuni de ecologizare și împădurire, concursuri tematice, baluri și activități sportive. O parte dintre 
acestea au fost cuprinse în proiectul “Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!” și au făcut 
obiectul unei raportări separate iar cealaltă parte au fost cuprinse în proiectul activităților educative 
extrașcolare realizat de consilierul pentru proiecte și programe educative. 
 Activitățile educative realizate la nivelul școlii au fost concepute în colaborare cu diverși 
parteneri/colaboratori în urma acordurilor de parteneriat/protocol de colaborare încheiate pe 
parcursul acestui an școlar.  
 În general atât activităţile în sine, cât şi participarea elevilor noştri au fost de bună calitate, 
eficienţa acestor activităţi fiind astfel asigurată, având în vedere că ele vizează cu precădere latura 
formativă a educaţiei dobândite în şcoală. 
 
3.6. Strategii educaționale. Dezvoltare, coordonare și colaborare prin parteneriate 
 

Problemele școlii sunt problemele comunității din care aceasta face parte iar parteneriatul în 
identificarea și soluționarea acestora este cel care asigură transpunerea în practică a priorităților 
dezvoltării instituției. 
 Eficiența activității educative depinde de stabilirea și dezvoltarea unei relații optime cu 
comunitatea: părinți, administrația publică locală (primărie, consiliu local), instituții de  cultură, 
agenți economici, biserică, mass-media, organizații neguvernamentale etc. Angrenarea acestor 
componente în formarea elevilor va duce la integrarea optimă a acestora în societate. În acest sens, 
actorilor comunităţii trebuie să li se ofere informaţii privitoare la mediul şcolar şi să li se asigure 
posibilităţi de participare sau implicare în procesul de dezvoltare a şcolii şi de îmbunătăţire a 
calităţii educaţiei. 

Finalităţile educaţiei nu privesc doar instituţia şcolară, ci se înscriu în tabloul mai vast al 
construcţiei sociale. De aceea comunitatea trebuie să-şi asume responsabilităţi cât mai clare în 
diverse activităţi extracurriculare desfăşurate de elevii şi cadrele didactice din şcoală, precum şi în 
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descoperirea de noi resurse financiare şi materiale menite a comferi actului didactic un plus de 
calitate. Această din urmă activitate poate fi realizată prin sponsorizări ale unor activităţi (sesiuni de 
comunicări, conceperea de publicaţii şi/sau reviste şcolare, vizite, vizionări de spectacole, dotarea 
cu echipament sau mijloace de învăţământ), precum şi prin sprijinirea elevilor cu probleme sociale 
deosebite sau a celor supradotaţi (prin acordarea de burse, stimulente financiare, premii etc.). 
 Colegiul Tehnic „Mediensis” a desfăşurat numeroase activităţi în parteneriat. Categoriile 
cele mai importante în care se încadrează relaţiile şcoală-comunitate derulate în ultimii ani sunt: 
1) Necesităţi de formare - acestea pot fi localizate atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul membrilor 
comunităţii. În cazul grupului-ţintă elevi, prin intermediul diriginţilor, se realizează educarea 
nonformală a elevilor prin participarea la manifestări culturale şi artistice, vizite la muzee, excursii 
etc. 
2) Necesităţi materiale - atragerea de resurse materiale din comunitate este în general susţinută de 
conducerea unităţii de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale cât şi către diverşi alţi 
parteneri.  
3) Necesităţi umanitare - parte a educaţiei oferită în cadrul școlii noastre, spiritului umanitar format 
elevilor s-a manifestat în numeroase ocazii. Elevii au întreprins campanii de strângere de fonduri și 
de obiecte cu care au venit în ajutor persoanelor nevoiașe. 
4) Necesităţi de consultare la nivel managerial - dialogul cu diferiţi parteneri interesaţi de evoluţia 
unităţii de învăţământ a avut ca scop atât facilitarea găsirii soluţiilor pentru diverse probleme cât şi 
necesitatea de a conştientiza partenerii asupra problemelor existente. 
 
3.6.1. Parteneriate pentru dezvoltarea instituțională și formare profesională 

In anul școlar 2017-2018 școala s-a autorizat în noi calificari: învățământ profesional 
tinichigiu vopsitor-auto, operator mașini numerice si noi forme de invatamant, postliceal estetica si 
igiena corpului omenesc, avand solicitari pentru aceste calificari din partea unor noi parteneri, 
PlatformaAutomecanica, service auto, saloane de coafură, manichiură și cosmetică. 
Parteneriate  

 parteneriate cu agenți economici unde își desfășoară elevii orele de instruire practică: 
S.C.Vankets Atelier SRL, Administratia Financiara Medias, S.C.Billa SRL, 
Gospodaria Comunala Medias, S.C. Pro Ady Style SRL, S.C.ALPINA SIRO SRL, 
S.C.Nicol SRL, SC Moknik SRL, ASO Prest Construct; S.C.Apa Tarnavei Mare 
S.A. 

 parteneriate de colaborare școala-elev-părinte 
 parteneriate avand ca obiectiv desfasurarea activitatilor extracurriculare: Centru de 

documentare si informare ROMGAZ, Biblioteca Municipala S.L.Roth, Politia 
Medias, Scoala Generala Ciresarii Medias, Colegiul Tehnic Sibiu, Asociatia 
Educationala Zece Plus, Universitatea Alma Mater, SC ECO-SAL SA, Direcția 
Municipala de Cultura, Tineret si Sport din cadrul Primariei Medias  

 parteneriate cu teme de voluntariat: Crucea Roșie Mediaș, Asociatia Phonix 
Speranta, Dianthus Mediaș 

 parteneriate cu tematici sportive: Clubul Sportiv Scolar Mediaș, Clubul ALL STARS  
 parteneriat cu tematica Firme de exercițiu: Colegiul Economic George Baritiu, Sibiu  

 
3.6.3. Colaborare cu părinții 
 

Optimizarea procesului instructiv-educativ se bazează pe parteneriatul real, funcţional cu 
părinţii elevilor, element relevant, chiar decisiv, în construcţia personalităţii elevilor. Din această 
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perspectivă, menţionăm eforturile întreprinse pentru funcționarea Asociaţiei PROMEDIENSIS. 
Această organizaţie a fost înființată de părinți și cadre didactice cu scopul de a susţine financiar 
desfășurarea unor activităţi extracurriculare, de a se implica în soluţionarea unor probleme sau 
situaţii specifice mediului şcolar, de a sprijini colectivul profesoral în demersurile sale educaţionale. 
 În anul școlar 2016-2017 am insistat pe menţinerea, pe cât posibil, a unui contact mai strâns 
şi permanent între școală şi părinţii elevilor. Au fost organizate atât ședințe/lectorate cu părinții, 
adunări ale Consiliului Reprezentativ al Părinților cât și tradiționalele ședințe organizate pentru 
părinții elevilor din clasele a XI-a și a XII-a în vederea obținerii unor rezultate bune la examenul de 
bacalaureat. 
 Cu toate astea, aşa cum se întâmplă – de altfel – de obicei, contactul a lipsit aproape cu 
desăvârşire tocmai în cazul elevilor cu situaţie slabă la învăţătură, cu multe absenţe şi carenţe de 
comportament, mai ales în cazul celor provenind din alte localităţi, din familii dezorganizate sau 
care au, de regulă, ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate. De exemplu la ședințele cu părinții, 
în medie, participarea a fost de 30%. 
 
3.6.4.. Burse la începutul anului școlar 2017-2018 
 
Tabel 19.  Situația burselor 

Tip bursă Nr. elevi beneficiari 
Bursă de merit 6 
Bursă de studiu 6 
Bursă socială 60 
Bani de liceu 13 
Bursă profesională 74 
Total 159 
 

Repartiția burselor 
 

 
 
 
4. MANAGEMENTUL CALITĂŢII – vezi raport RAEI si Comisia SCMI 
4.1. Proceduri interne de asigurare a calității (opis) 
4.2. Oferta educațională și proiectul de dezvoltare 
4.3. Structurile responsabile cu evaluare internă a calității 
 

Bursă de merit

Bursă de studiu

Bursă socială

Bani de liceu

Bursă profesională
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4.1. Proceduri interne de asigurare a calității (opis) 
 
SECRETARIAT 
PO  S01 –Procedura operaţională elaborare proceduri 
PO  S02 - Procedura operaţională recrutare personal 
PO  S03 - Procedura operaţională evidenţă dosare personale 
PO  S04 - Procedura operaţională riscuri secretariat 
PO  S05 - Procedura operaţională elaborare decizii 
PO  S06 - Procedura operaţională condica de prezenţă 
PO  S07 - Procedura operaţională management conflicte de muncă 
PO  S08 - Procedura operaţională fişa postului 
PO  S09 - Procedura operaţională completare registru matricol 
PO  S10- Procedura operaţională evaluare personal didactic,didactic auxiliar şi nedidactic 
PO  S11 - Procedura operaţională întocmire state de plată 
PO  S12 - Procedura operaţională stat de personal 
PO  S13 - Procedura operaţională salarii EDUSAL 
PO  S14 - Procedura operaţională burse şi ajutoare sociale 
PO  S15 - Procedura operaţională plată BANI DE LICEU 
PO  S16 - Procedura operaţională EURO 200 
PO  S17 - Procedura operaţională programul de dezvoltare a sistemului de control managerial 
DIRECTOR 
PO  D1 Procedura de autoevaluare instituțională 
PO  D2 Procedura de organizare a recrutării personalului  
PO. D3 Procedura de elaborare a procedurilor 
PO  D4 Procedura de evaluare a performanței personalului didatic auxiliar si nedidactic  
PO  D 5 Procedura de acces la informașii de interes public  
PO  D6 Procedura comunicare internă  
PO  D7  Procedura de comunicare externă și instituțională 
PO  .D8  Procedura de evaluare a cadrelor didactice  
PO..D9 Procedura privind controlul intern managerial 
PO  .D10 Procedura privind constituirea consiliului de administrație 
PO.  D11 Procedura de echivalare a cursurilor de formare in credite transferabile  
PO  D12 Procedura de reactualizare PAS 
PO  .D13 Procedura gestionare si verificare a documentelor școlare  
PO  D14 Procedura reactualizare regulament intern 
PO  D15 Procedura de monitorire a frecvenței elevilor 
PO  D 16 Procedura de mobilitate a personalului didactic  
PO  D 17 Procedura comisiei de curriculum 
PO  D 18 Procedura de organizarea și monitorizarea serviciului pe școală 
PO  D 19 Procedură de pregătire a elevilor pentru examenele finale 
PO  D 20 Procedură  de popularizare a ofertei școlare  
PO  D 21 Procedură mentorat a profesorilor debuntanți 
 
4.2. Proiectul de dezvoltare 
4.3. Structurile responsabile cu evaluare internă a calității 
Comisia CEAC: 
Prof.Maxim Diana-responsabil 
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Prof.Crăciun Maria 
Prof. Crișan Delia 
Stan Maria-reprezentantul Consiliului Local Mediaș 
Bălăceanu Flaviu-reprezentant sindicat FEN 
Rucărean Mihaela-reprezentantul părinților 
Andra Boldijar –reprezentantul elevilor 
 
 
Întocmit, Director prof.Corina Tănasă 


