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1.STRUCTURA RAPORTULUI: evaluarea activității desfășurată în  anul școlar 2019-2020 s-a 
realizat din perspectiva capacității și eficacității instituționale, managementului calității și a 
comisiilor metodice pe discipline. 
 
 
2. ARGUMENT 

Prezentul raport urmărește să prezinte succint acțiunile derulate în Colegiul Tehnic 
„Mediensis” așa cum s-au dezvoltat din obiectivele Planului managerial pentru anul școlar 2019 – 
2020, din Planurile operaționale și din obiectivele strategice cuprinse în Planul de acțiune al școlii, 
valabil pentru perioada 2019 – 2025. 

De asemenea, acest raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor întocmite de 
responsabilii diferitelor comisii metodice și tematice, precum și pe baza datelor statistice furnizate de 
serviciul Secretariat și Contabilitate. Concluziile obținute constituie premisa optimizării atât a 
documentele strategice, cât și a Planului managerial an școlar 2020-2021. 
 
 
 
3. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

3.1. Date de identificare a școlii  
 Denumire: Colegiul Tehnic Mediensis 
 Adresă: Str.Sticlei nr.9, Mediaș, județul Sibiu 
 Cod poștal: 551130 
 Telefon: 0269 836748 
 Fax:0269 834673 
 Email:ctmediensis@gmail.com 
 Web:mediensis.ro 
 Niveluri de învățământ, liceu zi, ciclu inferior, superior, învățământ profesional 
 Baza legală de funcționare: Ordin M.E.C.I. nr.4139 din 12.05.2009, HCL privind 

aprobarea rețelei școlare nr. 161/24.04.2020 
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3.2. Organigrama Colegiului Tehnic ,,Mediensis’’ 
 

 
 
 

3.3. Structuri instituționale și manageriale 
 

Director: prof.Tănase Corina 
Director adjunct: prof.Bocioancă Ana 
Coordonator de proiecte si programe: prof.Konya Anca 
Consiliu de administrație: 

 Prof. Tănase Corina 

 Prof. Bocioancă Ana 

 Prof.dr. Mărculeț Vasile 

 Prof.dr. Sima Dan 

 Nițu Andrei-reprezentantul Primarului 

 Cotei Mihai -reprezentantul agentului economic 

 Sultănoiu Cosmina- reprezentantul agentului economic 

 Tănase Vasile-reprezentantul Consiliului Local 

 Fulop Dorina-reprezentantul părinților 

 Maxim Diana-reprezentant sindicat FSLI 
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 Bălăcean Flavius –reprezentant sindicat FEN 

 Daniczi Kristian – elev cls. a XII-a  

Comisii metodice permanente 
 
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 
 
Responsabil- Prof. Maxim Diana 
Membri: Prof. Rusu Alina 

Prof. Crișan Delia 
Cotei Mihai-reprezentantul Consiliului Local Mediaș 
Prof. Bălăceanu Flaviu-reprezentant sindicat FEN 
Fullop Dorina-reprezentant părinți 
Daniczi Kristian –reprezentant elevi 
 

 
 
Comisia pentru Curriculum 

1. Prof. Corina Zenaida Tănase - director 
2. Prof. Ana Cristina Bocioancă - director adjunct 
3. Prof. Mihai Marcela 
4. Prof. Cacovean Delia  
5. Prof. Dan Sima 
6. Prof. Delia Crișan 
7. Prof. Daliana Lăcătușu 

 
 
Comisia  Responsabil Membri 
Limbă și comunicare  Mihai Marcela Lăcătușu Daliana 

Porime Angela 
Sincu Crina 
 

Matematică și științe Cacovean Delia Bocioancă Ana 
Cacovean Delia 
Crăciun Marina 
Baciu Dan 
 

Om și societate  Dan Sima Mărculeț Vasile 
Maxim Diana 
Bălaceanu Flaviu 
Savin Vasile 

Tehnologii  Crișan Delia Tănase Corina 
Oancea Melania 
Dan Ioan 
Rusu Alina 
Pridon Sanda 
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Konya Anca 
Gyongyi Nagy 
Zaharia Cristina 
Boca Delia 
Vasiu Vasile 
Sabău Vasile 

 
 

 
Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

 
1. Prof. Corina Zenaida Tănase – director 
2. Prof. Konya Anca – responsabil protecția muncii 
3. Dr. Vlăduț Emanoil – medic medicina muncii 
4. Encea Florin – administrator, cu atribuții de protecția muncii 

 
Comisia pentru control managerial intern 

 
1.  Prof. Corina Zenaida Tănase-director, președinte 
2. Mihut Adina-administrator financiar 
3.  Florin Encea-administrator patrimoniu 
4. Maria Medeșan-secretar 

 
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 
mediul școlar și promovarea interculturalității 
 

1. Prof. Tănase Corina - responsabil 
2. Prof. Bocioancă Ana 
3. Prof. Vasile Mărculeț 
4. Prof. Angela Porime 
5. Tănase Vasile - reprezentant al Consiliului local Mediaș 
6. Daniczi Kristian - elev în cls. a - XII-a A 

 
Comisia pentru Curriculum 

8. Prof. Corina Zenaida Tănase - director 
9. Prof. Ana Cristina Bocioancă - director adjunct 
10. Prof. Mihai Marcela 
11. Prof. Cacovean Delia 
12. Prof. Dan Sima 
13. Prof. Delia Crișan 
14. Prof. Daliana Lăcătușu 

 
Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

1. Prof. Delia Crișan - responsabil 
2. Prof. dr. Dan Sima 
3. Prof. Melania Oancea 
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3.4. Structuri administrative și didactice 
 

Secretariat: Medeșan Maria 
Contabilitate: Mihuț Adina 
Administrativ: Encea Florin 
Bibliotecă: Tibori Violeta 
 
 
 

3.5. Niveluri de învățământ: 
 

-ciclu inferior al liceului 
-ciclul superior al liceului 
-învățământ profesional 
-postliceal 

 
 
 
3.5.1. Efective de elevi pe nivel, la începutul  și sfârșitul anului scolar 
 
Liceu-Ciclu inferior  
 
Clasa  Inscriși la 

începutul anului 
școlar  

Rămași la 
sfârșitul anului 

școlar 

Promovați Rata de 
promovare 

IXA 20 19 10 52, 5 
IXB 28 29 28 96,6 
XA 19 18 18 100 
XB 16 19 18 94,8 
TOTAL 88 85 74 87,1 
 
Liceu-Ciclul superior  
 
Clasa Inscriși la 

începutul anului 
școlar 2018-2019 

Rămași 
la 

sfârșitul 
anului 
școlar  

Promovați Exmatriculati Rata de 
promovare 

XIA 15 13 13 0 100 
XIB 21 15 15 1 100 
XIIA 22 21 21 1 100 
XIIB 
 

15 14 14 1 100 

TOTAL 73 63 63 3 100 
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Învățământ profesional 
 
 
Clasa Inscriși la 

începutul 
anului școlar 

2018-2019 

Rămași la 
sfârșitul 

anului școlar 

Promo-
vați 

Rata de 
promova-

re 

IXC 26 24 22 91,7 
IXD 28 29 27 93,1 
XC 24 24 20 83,4 
XD 29 29 27 93,1 
XIC 15 13 12 92,3 
XID 19 20 20 100 
 
Învățământ postliceal 
 
clasa Inscriși la 

începutul 
anului școlar  

Rămași la 
sfârșitul 

anului școlar 

Promo-
vați 

Rata de 
promova-

re 
ANUL I 26 21 21 100 
ANUL II 35 23 23 100 
TOTAL 61 44 44 100 
 
 Efective de elevi la sfârșitul anului școlar 
 
Clasa  Elevi înscriși la 

început de an 
școlar  

Elevi rămași 
la sfârșitul 
anului școlar  

Ciclul inferior 88 85 
Ciclul superior 73 63 
Învățământ profesional 141 139 
Postliceal 61 44 
Total 363 331 
 
3.6.Resurse umane  
 
3.6.1. Personal 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 

Științe 
economice 

I Peste 33 Concurs C.T. 
Mediensis 

Director 
în funcție 
din anul 
1996 
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Bocioancă Ana-
Cristina - dir.adj. 

Chimie-
fizică 

I 27 Concurs C.T. 
Mediensis 

Dir.adj. 
din 2009 

 

 Evoluția personalui didactic auxiliar 

 

Categoria de personal 2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019-
2020 

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

Informatician - 1 1 1 
 

 Evoluția personalui nedidactic 

 
Categoria de 
personal 

2016 - 2017 2017 - 2018  2018 - 2019 2019- 2020  

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

 Evoluția gradelor didactice  

 
Personal 
didactic 

2016- 2017  2017- 2018 2018 - 2019  2019- 2020  

Doctorat 2 2 3 2 
Gradul I 19 18 18 13 
Gradul II 14 13 8 3 
Definitivat 11 11 7 5 
Debutant 5 3 5 5 
Total 51 47 41 28 
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 Statutul cadrelor didactice 

 
Personal 
didactic 

2016- 2017  2017– 2018  2018 - 2019  2019 - 2020  

Titular 25 21 17 16 
Suplinitor 21 20 22 11 
Detașat - - - 0 
Necalificat - - - 1 
Total 46 41 39 28 
 
 
 
 
3.6.2.Posturi/norme în școală an școlar 2019-2020 
 
Posturi didactice :28,53 
Posturi titulari :18,53 
Posturi suplinitori calificați :7,66 
Posturi suplinitori necalificați :1,41 
Pensionari :0,93 
Posturi didactice auxiliare :4 
Posturi nedidatice :7 
Posturi vacante : 0 
 
 
 

3.6.3. Posturi/norme didactice în școală an școlar 2019-2020 
 

Indicator Total 
Nr.norme/posturi didactice 28,53 
Nr.posturi ocupate de cadre didactice titulare 18,53 
Nr.posturi ocupate de cadre didactice suplinitoare 
calificate/necalificate 

7,66/1,41/0,93 

 
 

3.6.4. Personal didactic angajat 
 
Cadre didactice Total 
Titulari 17 
Suplinitori 13 
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3.6.5. Distribuția pe grupe de vechime 
 
Tranșa de vechime Nr. cadre 

didactice 
Peste 25 ani 11 
20-25 ani 5 
15-20 ani 7 
10 -15 ani 2 
5-10 ani 1 
1-5 ani 2 
0-1 ani 3 
 
 
3.7. Bază materială 
3.7.1. Spații școlare, auxiliare, și administrative 
 
Tab. 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 

 
Pavilion internate 
 
 
 
Spaţii şcolare 

Tip de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

Săli de clasă 9 395,4 



 

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 

13 
 

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 
 
3.7.2. Dotări 
 

 Bibliotecă: 27.880 volume; 
 Calculatoare şi reţele calculatoare:  
 Număr calculatoare: 108 
 din care pentru administrativ: 7 
 pentru scop didactic: 95 
 Număr reţele de calculatoare: 3 (1 server şi 72 calculatoare) 
 Imprimante: 11 buc 
 Scanere: 3 buc 
 Copiatoare: 3 buc 
 Videoproiectoare: 12 
 Conectare la internet: Da  
 modul de încălzire – centrală termică 3 
 2 aparate condiționarea aerului 

 
4. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ. Politici şi strategii manageriale  

 
4.1. Managementul procesului de predare - învăţare – evaluare  
Managementul dezvoltat ]n anul școlar 2019-2020 a fost unul dinamic, orientat spre 

obținerea unor rezultate superioare și promovarea unui mediu de învățare motivant, generator de 
performanță, bine integrat în spațiu economic și cultural comunitar. Cadrele didactice au 
promovat standarde de performanță, corelate cu documentele de politică educațională/curriculară 
de actualitate și un mediu serios, adecvat pentru învățare. 

Activitățile de predare, învățare și evaluare au fost proiectate individualizat, în funcție de 
particularitățile fiecărei clase și apoi discutate la nivelul comisiilor metodice. Cadrele didactice 
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: limba și 
literatura română, matematică, biologie, geografie și fizică. 
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Manualele școlare au fost asigurate și distribuite în întregime, prin grija diriginților și a 
bibliotecarei școlii, Violeta Tibori. 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. Spre deosebire de anul 
trecut școlar, a crescut considerabil nr. activităților remediale, prin implementarea proiectului ROSE, 
nr Grant 534, Runda II, care presupune organizarea meditațiilor la disciplinele la care se susține 
examen de bacalaureat pentru un grup țintă de 100 de elevi. La aceste ședințe de pregătire 
suplimentară au acces și ceilalați elevi de liceu necuprinși în proiect. 

Incepând cu data de 11 martie 2020, cursurile au fost suspendate și întreaga activitate s-a 
desfășurat pe platforma școlii Microsoft Office: predare online la toate clasele de liceu, înv. 
profesional și postliceal, ședințe ale Consiliului Profesoral și Consiliului de administrație, susținerea 
examenului de nivel 5, cursul festiv la nivelul claselor a XII-a, etc. Un nr. de 22 de elevi nu au avut 
posibilitatea participării la activitățile desfășurate în mediul virtual. După finalizarea anului școlar, 
elevii claselor a XII-a au participat timp de 2 săptămâni, la activități remediale la disciplinele de 
bacalaureat, iar școala a asigurat condiții de siguranță, în contextual prevenirii și combaterii infectării 
cu SARS-COV2. 

 
 

4.1.1. Oferta curriculară, CDL-uri  
Conform procedurii nr.10054/27.10.2019, au fost elaborate CDL-urile pentru anul școlar 

2019-2020 și acestea au fost avizate de către Consiliul de administrație al I.S.J.Sibiu. 
 

Listă CDL-uri -An școlar 2019-2020 
 
 

Clasa 
Nume, prenume cadru 

didactic 
Denumire opțional 

IX economic (liceu) Maxim Diana Arhivarea documentelor contabile 

IX tehnic (liceu) Konya Anca 
Tehnologia realizării circuitelor 
electronice pe cablaje imprimate 

IX comerț (înv. 
prof.) 

Dan Ioan 
Produse alimentare, nealimentare și 
servicii 

IX estetică (înv. 
prof.) 

Nagy Gyongyi Îngrijirea estetică a mâinilor 

X economic (liceu) Rusu Alina Contracte  economice 

X automatizari Konya Anca Circuite de bază in electronică 

X comerț (înv. 
prof.) 

Vasiu Nicolae 
Documente financiar contabile și 
protecția consumatorului 
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X estetică (înv. 
prof.) 

Pridon Sanda 
Coafura în armonie cu ținuta 
vestimentară 

XI economic (liceu) 
Tănasă Corina 

Oancea Melania 
Fluxul operațiunilor economice în 
firma de exercițiu 

XI estetică (liceu) Rusu Alina 
Dreptul la un mediu sănătos.Aplicarea 
normelor de protecția mediului și 
igiena în salonul de estetică 

XI comerț (înv. 
prof.) 

Zaharia Cristina 
Tehnologia comercială și tehnici de 
vânzare 

XI estetică (înv. 
prof.) 

Nagy Gyongyi 
Lupașcu Felicia 

Îngrijirea și estetica feței 

XII economic 
(liceu) 

Konya Anca 
Metode cantitative și calitative în 
managementul firmei de exercițiu 

XII estetică (liceu) Pridon Sanda 
Evoluția în timp a coafurii în 
concordanță cu imbracămintea 

 
 

4.1.2. Rezultatele învățării 
 

4.2.1.1.Promovabilitatea pe niveluri  
 
Forma de învățământ promovabilitatea 
liceu 93,55%  
Învățământ profesional 92,27 % 
Invatamantul postliceal  100 % 
 
-promovabilitatea pe școală 95,27 % 
 
 
4.1.2.2.Rezultatele obținute la examenul de bacalaureat -sesiunea iunie 2020 

 
Promoție Nr. candidați 

înscriși 
Nr. candidați 

prezenți 
Promovați Procent de 

promovare 
Promoție 
curentă 

26 19 7 36,84% 

Promoție 
anterioară 

12 11 5 45,45% 

Total 38 30 12 40% 
 

 
4.1.2.3.Rezultatele obținute la examenele de certificare a competențelor nivel 3,4,5 
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sesiunea iunie – iulie 2020 
 

Nivel Promovabilitatea(%) 
3 100 
4 100 
5 100 
 
 
 
4.1.2.4. Frecvența (nr. absențe motivate, nemotivate, total)  

 
Nr.crt. Forma de învățământ Nr.absente  Nr. absențe 

motivate 
Nr. 
absente 
nemotivate 

1 liceu 10986 8.458 2510 
2 învățământ profesional  13701 8.606 5095 
3. total 24.687 17064 7605 
 
 
4.1.2.5.Situația notelor la purtare 

 
Comparativ cu anul școlar trecut, în anul școlar 2019-2020 au fost scăzute notele la 

purtare sub 7 datorită absențelor, la un nr mult mai mic de elevi: 
 

Forma de 
înv. 

Note între 9,99-7 Note sub 7 

Ciclu inferior 18 10 
Ciclu 
superior  

24 1 

Învățământ 
profesional 

22 13 

 
 
4.1.2.3. Situații speciale (abandon, exmatriculări) 
In anul școlar 2019-2020 au fost exmatriculați 3 elevi din clasele a XI-a și a XII-a și 10 
elevi și-au făcut cerere de retragere din școală, motivând plecarea în străinătate alături de 
familie. 

 
4.2. Managementul performanței 
Olimpiade 
In luna februarie, în urma calificării din cadrul olimpiadei din aria curriculară Tehnologii 

–faza pe școală, eleva Stoia Denisa, clasa a XI-a A, a obținut o mențiune la faza județeană, 
discipline economice. 
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Concursuri profesionale:  
In cadrul salonului M Chic, școala noastră a organizat concursul pe meserii, arie 

curriculară Tehnologii- estetică și igiena corpului omenesc, faza județeană. Eleva Bretz Andreea 
a obținut locul III. 

4.3. Managementul carierei 
4.3.1. Formarea continuă a personalului 
4.3. 2.Perfecționarea personalului prin grade didactice 
În timpul pandemiei Casa Corpului Didactic Sibiu a avut o ofertă foarte generoasă in 

domeniul formării profesionale și un nr mare de cadre didactice au participat la aceste cursuri 
online. 

 
Raport Comisia de perfecționare2019-2020 -responsabil prof.Delia Crișan 

 

Grade didactice 

 Prof. Anca Konya – înscrisă la gradul didactic II, susține în 2021 

Cursuri și formări 

 „Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță în activitatea 

didactică” (curs online) – Organizat de CCD Sibiu, durata 6 ore, martie 2020 – au 

participat: prof. Ana Bocioancă, prof. Delia Cacovean, prof. Delia Crișan, prof. Sanda 

Pridon și prof. Dan Sima. 

 „Profesor în Online” – Platforma Digital Nation – durata 30 ore, mai 2020 – a participat 

prof. Sanda Pridon 

 „Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente digitale 

online” (curs online) – Organizat de CCD Sibiu, durata 30 ore, mai 2020 – au participat: 

prof. Corina Tănasă, prof. Ana Bocioancă, prof. Daliana Lăcătuşu, prof. Delia-Sanda 

Boca, prof. Alina Veronica Rusu, prof. Elena Cristina Zaharia, prof. Diana Maxim, prof. 

Marcela–Aurelia Mihai, prof. Angela Porime, prof. Delia Crişan, prof. Delia Gabriela 

Cacovean, prof. Crina Maria Sincu și prof. Violeta Tibori. 

 „Strategii și politici de management și marketing ale firmei” – program Master, 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Științe economice – prof. Anca Konya 

 
4.4. Planificarea și implementarea strategiilor manageriale în cadrul consilierii și 

orientării școlare și profesionale. Sistem organizațional și decizional. 
 

 

Raport de activitate cabinet de asistență psihopedagogică-consilier 
școlar Ana-Florina Ghiroagă-Paveliu 

 
În sem. I al anului școlar 2019-2020, C.A.P.P. din cadrul Colegiului Tehnic ”Mediensis” 

Mediaș, a desfășurat următoarele activități: 
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 Activități de consiliere psihopedagogică individuală cu elevi, consiliere informativă cu 
părinți, cadre didactice 
 Activități de consiliere psihopedagogică de grup cu elevi, părinți, cadre didactice 
 Activități de evaluare psihopedagogică a elevilor 
 
Activitățile au fost desfășurate fie la C.A.PP., fie în cadrul orelor de dirigenție la clasă, fie 
activități din cadrul unor proiecte, desfășurate la clasă. 
 

Temele activităților de grup desfășurate la clasă au fost următoarele: 
-”Eu și ceilalți”, “Cine sunt eu?”-Autocunoaștere și interrelaționare cls. IX 
-Spune NU fumatului!”-Stil de viață sănătos” cls.X C 
Activități desfășurate în cadrul proiectelor în sem. I: 
1. ”Ora de Net”-”Dă BLOCK Agresivității. Și glumele dor. Stop Cyberbulling!”-4 activități de 
grup desfășurate la cls. XD 
2. ”Școala, locul unde mă simt bine!” -Proiect de reducere a absenteismului-2 activități de grup 
desfășurate la cls. XIB 
3. ”Ce profesie îmi aleg?” -Proiect de orientare școlar-profesională -2 activități de grup 
desfășurate la cls. XID, XIIB, C 

In semestrul al II-lea, au fost desfășurate un număr de : 
-51 ședințe de consiliere individuală a elevilor 
-14 elevi consiliați individual 
-7 ședințe de consiliere colectivă a elevilor 
-98 elevi consiliați colectiv 
-1 ședințe de consiliere individuală a părinților 
-1 părinți consiliați individual 
-8 ședințe de consiliere individuală a cadrelor didactice 
-4 cadre didactice consiliate individual 
-1 evaluări colective a elevilor 
-9 elevi evaluați colectiv 
-6 ședințe consiliere individuală-orientare școlar-profesională 
-1 elevi consiliați individual -orientare școlar-profesională 
-1 ședințe de consiliere de grup -oreintare școlar-profesională 
-9 elevi consiliați colectiv -orientare școlar-profesională 
-8 ședințe de consiliere individuală a cadrelor didactice 
-4 cadre didactice consiliate individual 
-1 evaluări colective a elevilor 
-9 elevi evaluați colectiv 
-6 ședințe consiliere individuală-orientare școlar-profesională 
-1 elevi consiliați individual -orientare școlar-profesională 
-1 ședințe de consiliere de grup -oreintare școlar-profesională 
-9 elevi consiliați colectiv -orientare școlar-profesională 
 
Activități desfășurate online: 
Elaborare materiale : ” Factorii de stres și influența lor asupra sănătății”, ”Modalități sănătoase, 
nesănătoase de a face față stresului” materiale distribuite pe platform Mic rosoft Teams (38 
elevi-cls.IXC, IXD) și pe pagina de Facebook CJRAE SIBIU/Cabinet de Asistență 
Psihopedagogica ”Mediensis” Mediaș. 
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Postare materiale – zilnic - pe pagina de Facebook, materiale informative pentru elevi, cadre 
didactice, părinți (autocunoaștere/ interrelaționare, stil de viață sănătos, managementul învățării, 
managementul emoțiilor, O.Ș.P., bullying/ cyberbullying, sugestii pentru părinți, cadre didactice. 
-4 ședințe de consiliere individuală elevi 
-4 elevi consiliați individual 
-6 ședințe de consiliere individuală cadre didactice 
-6 cadre didactice consiliate individual 
 
4.5.Managementul educației nonformale 
 
Raport privind desfășurarea activității educative an școlar 2019-2020 –responsabil 
prof.Konya Anca 

 

I. Obiective urmarite 
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 
2018- 2019; 
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: 
 

 "Let's do it Roamnia" - 15 septembrie 2019. Elevii Colegiului Tehnic Mediensis însoțiți 
de profesorii lor (clasele IX-XII alături de prof. Sanda Pridon, prof. Diana Maxim, prof. 
Anca Konya, prof. Melania Oancea, prof. Nicolae Vasiu și prof. Ildiko Nagy), au ieşit 
să facă curăţenie, participând la cea mai mare acţiune de voluntariat organizată în 
România. Voluntarii noștri au reușit să strângă din zona barajului Ighiș peste 20 de saci 
de deşeuri; 
 

Octombrie: 
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 Marșul fundițelor roz … Ziua Internațională a luptei împotriva cancerului la sân – 1 

octombrie 2017- Elevi ai claselor IXA, IXB, XIA, XIC și XIIE împreună cu doamnele 
profesoare Diana Maxim, Gyongyi Ildiko Nagy și Alina Rusu au marcat această zi, 
îmbrăcați în roz, culoarea simbol a acestui eveniment si au participat la evenimente de 
informare legate de prevenirea acestei boli; 
 

 5 octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei - s-a marcat în şcoala prin activităţi speciale de 
către toţi elevii şi profesorii: Lecție de istorie la Muzeul Municipal Mediaș, Vizită în zona 
istorică, Travelling all over the world with our e-pals friends, Pregătiri pentru Balul 
Bobocilor, Pregătiri pentru Concursul de teatru, Pregătirea World Space Week, dezbateri 
academice pe teme de educație, Educația și dreptul la educație; 
 

 "Festivalul Recoltei” a devenit o tradiţie la care alături de alte școli și grădinițe din oraș a 
participat și școala noastră. Elevi din clasele IXB, IXD, XB, XD și XIIE, însoțiți de prof. 
Anca Konya, prof. Sanda Pridon, prof. Gyongyi Ildiko Nagy și prof. Delia Crișan,  au 
luat parte la activitățile propuse cu această ocazie: degustarea de produse specifice 
toamnei, admirarea standurilor și a produselor pe care producătorii locali le-au pregătit, 
încurajarea talentelor de la școlile din zonă care au prezentat standuri, dansuri și melodii 
diverse și participarea la concursurile inedite cu premii, propuse de organizatori. 
S-au remarcat elevii Alexandru Benko (XB) cu un recital de muzică ușoară pe scena 
festivalului, Andreea Surd (XIIE) care a obținut locul I la concursul de bowling cu 
dovleci și Dariana Ursu (XIIE) care a câștigat concursul de aruncare a castanelor în 
dovleac!; 
 

 Săptămâna Spaţiului Cosmic – World Space Week 2019 a avut anul acesta tema “Space 
unites the world”. Tema a permis elevilor să aleagă subiecte diverse pentru prezentările 
PowerPoint, referatele sau desenele pe care le-au realizat. Au partcicipat elevi din clasele 
XB, XD și IXB, îndrumați de prof. Ana Bocioancă, prof. Sanda Moldovan și prof. Delia 
Crișan. 
 

 "Săptămâna educaţiei juridice" are scopul de a informa elevii cu privire la drepturile şi 
obligațiile lor de cetățeni români şi promovează statul de drept şi democrația în societate. 
În perioada 08-12 octombrie 2019 a fost marcată în cadrul şcolii noastre, printr-o 
activitate la care au participat elevii din clase IXC, XC, XIA şi XIIB cu prezentări 
PowerPoint pe diverse teme, cum ar fi: Dreptul la muncă şi voluntariat, Drepturile şi 
libertățile fundamentale ale omului, Capacitatea de exercițiu, Delincvența juvenilă, 
Medierea. Formă alternativă de soluționare a conflictelor; 
 

 Festivalul de teatru „Bibicu din nou pe scenă” - În 13 octombrie 2019 elevii Colegiului 
Tehnic Mediensis au participat la acest  festival, devenit tradiţie, la sala Traube, fiind 
coordonați de prof. Marcela Mihai și prof. Anca Konya. Elevii din clasele XIA şi XIIC  
au interpretat un fragment din piesa „Titanic vals” de Tudor Mușatescu. Ei au obținut 
premiul pentru „Cele mai bune costume”; 
 



 

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 

21 
 

 31 octombrie, “HALLOWEEN PARADE” 2019…Deşi împrumutat din altă ţară, 
Helloween-ul a dat posibilitatea elevilor de la profilul de Estetică din clasele XIIE, XB și 
XD, să își pună imaginația în valoare prin realizarea unor machiaje cu fețe 
înspăimântătoare reprezentând diferite personaje, sub îndrumarea prof. Nagy Gyongyi. 
Acestea au fost prezentate elevilor școlii și profesorilor care au și votat machiajul cel mai 
reușit și cea mai bună interpretare a personajului; 
 

Noiembrie: 
 

 Proiectul  „Ora de Net” - Pe parcursul lunii noiembrie 2019, în cadrul Colegiului Tehnic 
„Mediensis”, s-au desfășurat la clasele XC și XD mai multe activități din cadrul 
proiectului „Dă BLOCK agresivității. Și „glumele” dor. Stop Cyberbullying” – parte a 
proiectului „Ora de Net”, coordonat la nivel național de Organizația „Salvați Copiii”. 
Cadrele didactice implicate în acest proiect din partea școlii noastre au fost director prof. 
Corina Tănasă, consilier școlar prof. Ana-Florina Ghiroagă Paveliu, prof. Cristina 
Zaharia și prof. Delia Crișan care au susținut, în regim de voluntariat, aceste activități din 
cadrul proiectului Ora de Net; 

 Ia startul în antreprenoriat, proiect educațional județean care promoveaza educația 
antreprenorială a elevilor, produsul finit al proiectului fiind  revista nr 3 ,,Fii 
antreprenor’’ 
 

 Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a avut o semnificaţie desebită, stând sub 
semnul Centenarului Marii Uniri şi a vut loc sâmbătă, 24 noiembrie 2019, la sediul 
Colegiului Tehnic „Mediensis” Mediaş. 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 Primăriei Mediaş. Sesiunea de comunicări 
devenită tradiţie, a reunit 40 de lucrări; 
 

 Centenar – „La trecutu-i mare, mare viitor!” - În data de 27 noiembrie 2019, la Casa 
gazelor Naturale Mediaș, a avut loc o activitate aniversară intitulată „La trecutu-i mare, 
mare viitor!”, dedicată Centenarului Marii Uniri, susținută de elevi de la Colegiul Tehnic 
„Mediensis” Mediaș (XA, XIA, XIIC) și Școala Gimnazială nr. 7, coordonați de prof. 
Marcela Mihai și prof. Viorica Dimitriu; 
 

 Liviu Rebreanu – opera cinematografică: În 28 noiembrie 2019, elevii clasei XB, 
îndrumați de prof. Daliana Lăcătușu în colaborare cu bibliotecar Violeta Tibori, l-au 
omagiat pe marele prozator ardelean Liviu Rebreanu, în cadrul activității aniversare 
„Liviu Rebreanu – opera cinematografică”. Activitatea a debutat cu prezentarea unor 
informații prețioase despre viața, opera și personalitatea marelui romancier. A urmat apoi 
vizionarea unor scene sugestive din ecranizările marilor romane rebreniene; 
 

 Balul Bobocilor 2019 - 29 noiembrie la sala Traube a avut ca temă anul acesta „Oscar 
Mediensis Party”: profesorii şcolii au însoţit elevii la această activitate tradiţională 
dedicată elevilor claselor a IX-a, organizată de elevii claselor a XI-a; 
 

Decembrie: 
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 “Hour of Code”: 3-9 decembrie elevii clasei IXC şi IXD 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; 
 

 Expoziția itinerantă de minerale – Mineralia, deschisă la Casa Gazelor Naturale Mediaș - 
7 decembrie 2019: Mai multe clase din colegiul nostru (IXD, XA și XIA), însoțite de 
profesori (prof. Sanda Pridon, prof. Melania Oancea și prof. Delia Crișan), să petreacă, 
într-un spațiu deosebit, câteva minute în compania unor exponate spectaculoase de 
cristale de pietre semiprețioase și să admire frumusețea și meticulozitatea cu care unele 
dintre aceste cristale au fost transformate în bijuterii. 
 

 Colind de Crăciun - talentaţi elevi ai şcolii noastre, sub coordonarea dlui. prof. Savin 
Vasile au dus colindul la Primăria Mediaş în 7 decembrie; 
 

 Shoe Box: Sub coordonarea doamnei prof. Diana Maxim , activitatea „Shoe Box”– a 
devenit o tradiţie în şcoala noastră, ajungând la a VI-a participare prin bunăvoinţa 
elevilor (IXD, XIA, XIB, XIC, XIIB și XIIC) şi a unor cadre didactice din colegiul 
nostru; 
 

 "Dăruind, vei dobândi" - Elevii claselor XA şi XIIC coordonaţi de prof. Melania Oancea 
şi bibliotecar Violeta Tibori, au organizat o acţiune caritabilă prin care au încercat să 
aducă o rază de lumină şi bucurie în inimile adulţilor de la Fundaţia Phoenix Speranţa; 
 

 Serbarea de Crăciun – la Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș 21 decembrie- bucuria 
naşterii lui Isus a fost marcată de elevii şcolii noastre printr-o serbare sub conducerea şi 
îndrumarea dlui prof. Savin Valer; 
 

 Gala voluntarilor-organizată de Primăria Mediaș în care au avut loc premieri ale cadrelor 
didactice implicate in actiunile de voluntariat inițiate de Primărie pe parcursului anului, 
acordarea unui diplome pentru întreaga activitate d-nei director prof.Tănase Corina 

 
Ianuarie: 
 

 Teme și motive romantice în lirica eminesciană - Și în acest an, pe 15 ianuarie, elevii 
Colegiului Tehnic „Mediensis” Mediaș au pornit pe urmele „geniului pustiu”. În acest 
sens, în colaborare cu biblioteca școlii, elevii clasei XIB au susținut o activitate 
comemorativă (recitare de poezii şi prezentări PPT), îndrumați de prof. Daliana Lăcătușu 
sub motto-ul „Teme și motive romantice în lirica eminesciană”; 
 

 24 Ianuarie – Zi de aur a veacului - în 21 ianuarie 2020, biblioteca Colegiului Tehnic 
„Mediensis” a găzduit activitatea istorică „24 ianuarie – Zi de aur a veacului”, ca un 
semn al recunoştinţei pentru eforturile predecesorilor noştri care au pus temelia unirii. Au 
participat elevi ai clasei a XA sub coordonarea prof. Melania Oancea  şi a dnei 
bibliotecar Violeta Tibori. 
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IV. Raportari 
 

 La incepupul anului scolar s-au actualizat datele de contact ale noului coordonator de 
proiecte și programe educative în documentul google docs indicat în adresa  ISJ-ului. Activitatile 
desfasurate au fost popularizate pe site-ul scolii, au fost raportate lunar la ISJ Sibiu. La fel au fost 
raportate situatia absentelor, a violentei in scoala si 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; 

 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; 
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  influenţa „grupului” de elevi; 
 

4.5.2.Activitatea comisiei diriginților  
 

Raport privind activitatea comisiei diriginților –responsabil prof.Lăcătuș Daliana  

 
Constituită în baza deciziei nr. 16 privind componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru la 

nivelul unităţii pentru anul şcolar 2019-2020, propus în CP din 03.09.2019 si aprobat în CA din 
03.09.2019 

Componența comisiei: 

Responsabil: Daliana Lăcătuşu 

Membri: Melania Oancea, Angela Porime, Delia Crişan, Delia Cacovean, Diana Maxim, Vasile 
Bocan, Flaviu Bălăceanu, Vasile Mărculeţ, Dan Ioan, Gyongyi Nagy, Dan Sima, Sanda Pridon, 
Marcela Mihai, Crina Sincu 

I. Tabel raportare 

Activitarea desfăşurată 
Organizarea activităţii comisiei: 

- Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 
- Întocmirea documentelor manageriale si proiective ale comisiei precum şi a calendarului 

activităţilor metodice la nivelul comisiei 
- Stabilirea componenţei comisiei şi a atribuţiilor ce revin fiecărui memebru 
- Actualizarea portofoliului Comisiei Metodice a Diriginţilor 
- Studierea, dezbaterea şi afişarea la loc vizibil a programei şcolare pentru Consiliere şi 

Orientare. 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 
reprezinta un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a 
datelor din Regulamentul intern, Normele de sănătate şi securitate în muncă şi Norme de 
apărare împotriva incendiilor 

- Studierea notelor de serviciu 
Elaborarea de către toţi diriginţii a planificărilor, graficelor de consultaţii cu părinţii, 
completarea documentelor şcolare, etc. 

- Participarea la şedinţele Consiliului profesoral 
- Participarea la şedinţele organizate în cadrul comisiei 
- Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţolor de 

diriginte conform ordinelor în vigoare 

- Elaborarea planificărilor orelor de consiliere şi avizarea lor de către responsabilul comisiei şi 
director adjunct 

- Completarea portofoliilor diriginţilor, caietului dirigintelui, a cataloagelor, carnetelor de elev 
- Transmiterea către diriginţi  a programelor de consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar 

al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi 
semestriale la dirigenţie 

- Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în 
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vederea desfaşurării activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională 
pentru elevi si pentru părinţi 

Participarea la activităţi de perfecţionare a tuturor membrilor comisiei 
- Studierea ofertei de cursuri de formare a CCD, ISJ etc. 
- Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei 

raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice 
- Întocmirea şi postarea pe portalul şcolii a numeroase materiale de documentare, exemple de 

buna practica, sugestii de activităţi cu elevii, proiecte educative, etc. 
Activităţi de consiliere derulate cu părinţii 

- Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al 
Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului 

- Elaborarea tematicilor şedinţelor cu părinţii, a scenariilor didactice pentru activităţile de 
formare, repartizarea spaţiilor pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor 

- Informarea (pe mail şi în cadrul şedinţelor de lucru) tuturor diriginţilor privind desfăşurarea în 
bune condiţii a şedinţelor cu părinţii 

- Completarea şi centralizarea proceselor verbale ale şedinţelor cu părinţii: interpretarea 
rezultatelor, elaborarea unui plan de măsuri cu caracter remedial 

- Derularea în bune condiţii a întâlnirilor săptămânale cu părinţii în cadrul orelor de consiliere 
cu acestia, de către toţi diriginţii, conform graficului stabilit 

Activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor  
- Activităţi de intercunoaştere 
- Prezentarea sălii de clasă 
- Prezentarea Regulamentului intern, a normelor de conduită internă, prezentarea procedurilor 

de prevenire a absenteismului, utilizarea telefonului în şcoală, învoirea elevilor, fumatul 
Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială a elevilor şi recompensarea elevilor merituoşi 

- Consultarea metodologiilor de acordare a burselor Bani de liceu, Euro 200, a burselor de 
performanţă, excelenţă, merit de către primărie 

- Selectarea elevilor şi prelucrarea metodologiei de acordare şi întocmire a documentaţiei 
specifice 

- Întocmirea dosarelor de bursă (cereri de acordare, acte solicitate, acte doveditoare, declaraţii, 
etc.) 

- Predarea dosarelor la termenul stabilit 
Activităţi de cunoaşterea particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de 
management al relaţiilor psihoafective de tip elev-elev şi elev-profesor 

- Diriginţii au prelucrat Regulamentul intern la clasă. 
-Marea majoritate a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere   psihopedagogică, 
conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia. 

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 
situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev-profesor 

- Toţi diriginţii au identificat şi afişat în catalog stilurile de învăţare la clasă şi le-au promovat 

în rândul profesorilor de la clasă. 
 

III. Analiza swot (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) 
Puncte tari 
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 Diriginţii sunt familiarizaţi din anii anteriori cu modificările programei de consiliere şi 
orientare specifice învăţământului liceal si profesional. 
 Diriginţii au beneficiat  de Programele de Consiliere şi orientare, conform nivelului 
scolar. 
 Diriginţii sunt familiarizaţi din anii anteriori cu activităţile educative şi temele de interes 
educativ ce trebuie abordate in cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu 
părinţii. 
 Diriginţii au găsit pentru clasa lor varianta optima de orar pentru desfăşurarea la 
parametri calitativi a orei de dirigenţie. 
 Diriginţii au fost familiarizaţi din anii şcolari anteriori cu machetele planificărilor anuale 
şi semestriale la consiliere şi orientare, eleborate unitar la nivelul colegiului. 
 Majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfaşurarea activităţilor educative 
specifice statutului de diriginte. 
 Toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază. 
 Majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe 
care îi coordonează. 
 Diriginţii au beneficiat de tematică pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale proceselor 
verbale pentru şedinţe/lectorate. 
 Majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice 
propuse. 
 Toţi diriginţii claselor a IX-a au semnat parteneriate şcoală-familie cu părinţii. 
 Au fost elaborate programe de activităţi diverse. 
 Toţi diriginţii au prelucrat Regulamentul Intern  la clasă. 
 Marea majoritate a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere 
psihopedagogică, conştientizând astfel importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi 
problemelor acestuia. 
 Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi 
rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev-profesor. 
 Toţi diriginţii au identificat şi afişat în catalog stilurile de învăţare la clasă şi promovarea 
acestora în randul profesorilor de la clasă. 
Oportunităţi 
 Sprijin din partea echipei manageriale 
 Dotarea şcolii cu spaţii adecvate şi mijloace audio-video şi IT pentru desfăşurarea în 
condiţii bune a orelor de dirigenţie 
 Cursuri de formare pe teme educative 
 Tratarea diferentiata pana la individualizare a elevilor favorizata de numarul mic de  elevi 
 Puncte slabe 
 In mare parte , orele de dirigentie sunt pur informale, accentul fiind pus pe discutarea 
situatiei scolare si mai putin pe aspectele formale, pe dezvoltarea temelor propuse in planificari. 
 In cadrul comisiei metodice se manifesta inca reticenta in sustinerea unor lectii deschise. 
 Majoritatea dirigintilor sunt mai degraba interesati de indeplinirea sarcinilor atribuite si 
mai putin de atragerea elevilor in activitati de coeziune a clasei. 
 Lipsesc cursurile de perfectionare pentru diriginti organizate la nivelul scolii, ISJ, CCD. 
 Nivelul scazut de cultura si instruire al parintilor 
Ameninţări 
 Situaţia economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care provin elevii 
determină o slabă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor. 
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 Dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a 
stabili un parteneriat eficient şcoală-familie 
 Pierderea controlului asupra educaţiei elevilor din cauza unei comunicări defectuoase 
părinţi-profesori-elevi 
 Există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri a colectivului, 
care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 
 

I. Direcţii de acţiune si propuneri de îmbunătăţire 
 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolar şi extraşcolare 
 Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în vederea unei optime integrări şcolare şi sociale 
 Prevenirea/combaterea abandonului şcolar prin abordarea unor teme educative specifice 
în cadrul activităţilor de formare a cadrelor didactice 
 Eficientizarea proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor educative a diriginţilor 
 Asigurarea eficienţei proiectării activităţilor educative a diriginţilor la nivelul comisiei 
metodice a diriginţilor 
 Întărirea statutului activităţilor educative ca spaţiu de dezvoltare personală, socială şi 
profesională a elevilor 
 Redimensionarea activităţilor educative din perspectiva valenţelor educaţiei de impact 
 Întărirea statutului activităţilor educative ca spaţiu de optimizare şi consolidare a 
parteneriatului şcoală-familie 
 Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative prin promovarea colaborărilor şi 
parteneriatelor la nivelul comunităţii locale 
 Profesionalizarea activităţilor educative prin perfectionarea metodelor, instrumentelor, 
resurselor didactice utilizate în actul educaţional 
 Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative prin popularizarea rezultatelor 
deosebite ale şcolii în mass-media 
 Monitorizarea şi evaluarea (periodică si finală) a activităţii educative a membrilor 
comisiei metodice 
 

4.6. 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 descoperirea de noi resurse financiare şi materiale menite a conferi 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, 
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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. 
 
 
4.6.1. Parteneriate pentru dezvoltarea instituțională și formare profesională 

 parteneriate cu agenți economici unde iși desfășoară elevii orele de instruire 
practică: S.C.Vankets Atelier SRL, Administrația Financiară Mediaș, 
S.C.Comumbus SRL, S.C. Pro Ady Style SRL, S.C.Nicol SRL, SC Moknik 
SRL, ASO Prest Construct; S.C.Apa Târnavei Mare S.A. 

 parteneriate de colaborare școala-elev-părinte 
 

 parteneriate având ca obiectiv desfășurarea activităților extracurriculare: 
Centru de documentare și informare ROMGAZ, Biblioteca Municipală 
S.L.Roth, Politia Mediaș, Școala Generală Cireșarii Mediaș, Colegiul Tehnic 
Sibiu, Asociația Educațională Zece Plus, Universitatea Alma Mater, SC ECO-
SAL SA, Direcția Municipală de Cultură, Tineret si Sport din cadrul Primariei 
Mediaș  

 parteneriate cu teme de voluntariat: Crucea Roșie Mediaș, Asociația Phonix 
Speranța, Dianthus Mediaș 

 parteneriate cu tematici sportive: Clubul Sportiv Școlar Mediaș, Clubul ALL 
STARS  

 parteneriat cu tematica Firme de exercițiu: Colegiul Economic George Barițiu, 
Sibiu  

 parteneriate cu alte școli pentru activități extracurriculare școli generale din 
localitate, Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu, Colegiul Tehnic Terezianium 
Sibiu, etc. 
 

4.6.2. 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 primul semestru al anului școlar 2019-2020 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. De asemenea, s-a organizat o întrunire 
specială cu părinții elevilor cuprinși în proiectul ROSE, pentru o informare privind activitățile 
proiectului, frecvența și interesul/dezinteresul copiilor lor privind progresul școlar. 
 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 38%. 

In perioada pandemiei, începând cu 11 martie 2020, comunicarea cu părinții s-a facut 
anevoios, existand destule sincope. 
 
 
 
 

4.6.3. Programe de protecție socială 
 

 
Tip bursă Nr. elevi beneficiari 

Bursă de merit 10 

Bursă de studiu 2 

Bursă socială 6 

Bani de liceu 12 

Bursă profesională 127 

Total 170 

 
 
 

4.6.5.Raport explicativ la darea de seamă contabilă  
 
 
Rapoartele financiare reprezintă totalitatea  sistematizată de indicatori ce caracterizează  

situaţia patrimonială şi financiară, existenta şi fluxul capitalului propriu şi al  mijloacelor băneşti  
ale unitatii scolare pe un an financiar.  Scopul rapoartelor  financiare  îl  constituie  prezentarea  
unei informaţii accesibile privind situaţia financiară a COLEGIULUI TEHNIC MEDIENSIS 
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indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti, privind  resursele economice şi 
datoriile unității, componenţa activelor şi a surselor de formare a acestora, precum şi modificările 
lor, fiind necesare unui cerc larg de utilizatori în luarea deciziilor economice. 

Analiza economică financiară în anul 2019 este fundamentată în principal pe obiectivul 
major al unității de învătământ Bugetul de Venituri și Cheltuieli. 

Bugetul este un document financiar care ilustrează ponderea resurselor  economice ale 
unității de învățământ pe parcursul anului 2019. Bugetul în anul 2020 s-a fundamentat pe baza 
costului standard /elev în conformitate cu Legea nr.1 /2011. 

 
 

Buget de stat 
 

 Credite aprobate Plăți efectuate 

 

Total 3025488 2120317 

Chelt.de personal 2633120 1985710 

Cheltuieli pentru materiale și servicii 0 0 

Burse 208847 121664 

Ajutoare CES 19.940 19.931 

Cheltuieli aferente prog de finanțare 135706 24745 

 
Bugetul venituri  
 

 Credite 
aprobate 

Incasari realizate 

Total 151370 70972 

Venituri din inchirieri 0 70972 

Taxe invatamant 5750 950 

Venituri din cazari 25140 0 

Alte venituri  44110 29767 

Excedent  76370 29767 

   

 
 
 

5. MANAGEMENTUL CALITĂŢII – vezi raport RAEI și Comisia SCMI 
5.1. Proceduri interne de asigurare a calității (Raport responsabil C.E.A.C. prof.Maxim 

Diana) 
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5.2. Oferta educațională și proiectul de dezvoltare 

 
Planul de școlarizare pentru anul 2019-2020 a fost realizat în proporție de 100%.(5 clase, 

din care 2 liceu, 2 înv. profesional și 1 cls. postliceală) 
 

 
 

Ofertă educațională pentru an școlar 2020-2021 
 
Clasa Liceu/calificare Invățământ 

profesional/calificare 
Invățământ postliceal/ 
calificare 

1 cls-28 locuri Tehnician în activități 
economice 

Comercian vânzator Agent de gestiune 

1 cls-28locuri Coafor-stilist Estetica și igiena corpu- 
lui omenesc 

 

Total 5 clase    
 
 

Proiect de dezvoltare 2019-2020 
 
 Schimbările sociale foarte rapide, diversificarea pieţei de servicii şi produse educaţionale, 
concurenţa atât între sistemul de educaţie şi mass media sau alţi agenţi economici care îşi 
atribuie funcţii educative, cât şi între diferite componente ale sistemului (instituţii ale sectorului 
public şi privat, diferite filiere de formare), necesită o activitate managerială bazată pe o "gândire 
antreprenorială" flexibilă, adaptabilă şi creativă. 
 Şcoala devine factorul principal în activitatea de proiectare, proiectele dezvoltate de 
şcoală având rol determinant în relaţiile acesteia cu alţi factori interesaţi în educaţie. 
 Proiectul de dezvoltare al Colegiului Tehnic „Mediensis” pentru anul şcolar 2019 - 2020 
va urmări asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ şi este în concordanţă cu țintele 
strategice 2015-2020 stabilite în viziunea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu: 

 asigurarea unui management al calităţii, corect, eficient şi transparent, la toate 
nivelurile de abilitare (act decizional, conducere operaţională, monitorizare, control şi 
evaluare, gestionarea evaluărilor şi examenelor naţionale etc.) 

 implicarea eficientă în dezvoltarea unui sistem educaţional bazat pe principiul calităţii, pe 
valori, pe competenţe şi pe responsabilitate asumată; 

 iniţierea şi derularea unor programe/proiecte, menite să sprijine performanţele elevilor şi 
ale cadrelor didactice; 

 gestionarea optimă a parteneriatului educaţional, a dialogului civic, într-un mediu 
sociocultural nediscriminatoriu, cooperant, deschis spre comunitatea educaţională; 

 
 Premisa de la care pornim este aceea că învăţământul trebuie să joace un rol fundamental 
în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale a cunoaşterii şi a unei societăţi a 
învăţării pe tot parcursul vieţii. 
Învăţământul poate îndeplini aceasta misiune dacă elevul învaţă pentru a răspunde unor tipuri de 
finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi în 
comunitate. 
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Principii: 
- Educaţia - instrument cheie pentru prevenirea excluziunii sociale 
- Sistem educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate 
- Schimbarea prin educaţie 
- Dezvoltare durabilă. 

 
Obiective strategice: 
1. Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient 

 Proiectarea activităţilor manageriale la 
nivelul şcolii, a comisiilor şi a clasei de 
elevi, pe baza unei diagnoze pertinente, 
specifice, realiste. 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Planuri manageriale realiste la nivel de 
şcoală şi comisii metodice 

 Asigurarea accesului tuturor elevilor la 
servicii educaţionale de calitate. 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: 
Activităţi didactice bazate pe metodele 
activ-participative la 85% dintre cadrele 
didactice. Creşterea interesului elevilor 
pentru activităţile instructiv-educative 

 Creşterea calităţii actului educaţional, cu 
scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi 
obţinerea unor rezultate foarte bune la 
examenele naţionale. 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ: 
Procentul de promovare la examenele 
naționale va crește cu 10% 

 Reducerea absenteismului şcolar, a riscului 
de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi 
creşterea siguranţei elevilor. 

 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ: 
Scăderea cu 5% a numărului total de 
absențe  
Scăderea cu 5% a numărului de elevi care 
abandonează școala 

 Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în 
carieră şi dezvoltare profesională a cadrelor 
didactice (cursuri de formare pentru 
utilizarea instrumentelor de predare on-line) 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
creşterea cu 25% a numărului cadrelor 
didactice participante la cursuri de 
formare continuă  

 
2. Eficientizarea procesului instructiv-educativ 

 Adaptarea ofertei școlii la cererea de pe 
piaţa muncii; monitorizarea inserției 
absolvenților și a consilierii/orientării 
elevilor 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  
Creșterea cu 5% a contractelor de 
parteneriat cu agentii economici pentru 
acordarea de burse elevilor 

 Asigurarea accesului la învăţământ, prin 
crearea de şanse egale la educaţie 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Rezultate bune la concursuri şi olimpiade 
şcolare la nivel judeţean şi naţional  

 Exploatarea eficientă a resurselor didactico-
materiale şi dezvoltarea acestora în vederea 
creşterii eficienţei educaţiei şi a calităţii 
actului instructiv-educativ 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Asigurarea resurselor didactico-materiale, 
financiare în vederea bunei desfăşurări a 
activităţii instructiv-educative 

 Utilizarea eficientă a fondurilor alocate şi INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
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găsirea de surse alternative de finanţare 
 

Bugetul de venituri proprii creşte cu 10% 

 
3. Dezvoltarea parteneriatului cu instituţii din comunitate și continuarea demersurilor de 
colaborare la nivel naţional şi european prin proiecte educative  

 Intensificarea colaborării cu comunitatea 
locală, cu asociaţii culturale şi sportive şi 
agenţi economici 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ:  
Creșterea cu 10% a numărului de 
contracte de practică 

 Diversificarea programelor educative. 
 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Creșterea cu 10% a numarului de 
parteneriate  

 Diversificarea domeniilor de colaborare cu 
parteneri din ţară şi din străinătate. 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Creşterea cantitativă şi calitativă a 
programelor de parteneriat 
interinstituțional, intern şi internațional 

 
4. Îmbunătăţirea imaginii școlii prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea  

 Îmbunătăţirea colaborării cu comunitatea 
locală, cu organizaţii nonguvernamentale, 
cu asociaţii culturale-sportive, cu sindicatele 
şi agenţii economici. 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Numărul Contractelor de colaborare 
încheiate creşte cu 10% 
 

 Ȋmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate. 
 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Numărul, tipul şi calitatea acţiunilor de 
popularizare 

 Dezvoltarea sistemului de control 
managerial intern în cadrul instituţiei 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Implementarea standardelor în proporţie 
de 90% 

 
5.3. Structurile responsabile cu evaluare internă a calității 
 

1. Prof. Diana Maxim 
2. Prof. Dan Sima 
3. Prof. Alina Rusu 
4. Prof. Flaviu Bălăceanu – reprezentant F.E.N. 
5. Mihai Cotei – reprezentant al Consiliului local Mediaș 
6.  Daniczi Kristian – reprezentant al Consiliului elevilor 
7. Fullop Dorina – reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinților. 

 
 
6. MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE PE DISCIPLINE-an școlar 2019-2020 
6.1.Limba și comunicare 
6.2. Matematică și științe 
6.3. Om și societate 
6.4.Tehnologii 
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6.1. Limba și comunicare 
Raport de evaluare a activităţii membrilor ariei curriculare ,,Limbă și 
comunicare’’-responsabil arie curriculară prof.Mihai Marcela 

 
 
Componența comisiei metodice 
Limba română: Marcela Mihai, Daliana lacatușu 
Limba engleză\limba franceză: Angela Porime, Crina Sincu, Delia Crișan 
 

 
I.   PROIECTAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE 

 
In semestrul I al anului școlar 2019-2020, membrii ariei curriculare și-au desfăsurat 

activitatea conform planului managerial stabilit la începutul anului școlar, atât în ceea ce 
privește activitatea didactică, cât și dezvoltarea profesională, organizarea activitaților 
extracurriculare, legatura cu părinții.  

In perioada 9 septembrie-1 octombrie au fost întocmite planificările calendaristice, 
care au fost predate în timp util și s-au aplicat teste predictive, ale căror rezultate au fost 
centralizate, prezentate și analizate în sedința de catedră.  

 
II. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

 
În vederea eficientizării activității didactice, membrii catedrei au contribuit la 

realizarea unor scenarii didactice bazate pe metode moderne, centrate pe elev, care au avut 
la bază mijloace audio-video: casetofon, cd player, retroproiector, calculator fiind accesate 
site-uri ca: Wikipedia, National Geographic etc, atât la orele de curs, cât și la orele 
inspectate. S-a avut în vedere realizarea obiectivelor curriculare și competențelor specifice 
fiecărei discipline în parte, respectându-se principiile educației și particularitățile de vârstă 
ale elevilor. 

 
III. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

 
 Conform rapoartelor de activitate individuale, metodele de evaluare au fost variate și 

adaptate nivelului claselor: evaluare scrisă și orală, portofolii, referate, proiecte etc., având 
în vedere programa și baremul de notare de la examenul de bacalaureat (la clasele 
terminale). S-a încurajat permanent autoevaluarea elevilor. 

Pentru eficientizarea procesului de învatare, membrii catedrei au organizat ședinte de 
pregătire suplimentară pentru elevii claselor a XII a, s-a aplicat teză-simulare a  probei 
scrise la lb română de la examenul de bacalaureat. În acest an școlar s-a implementat 
programul ROSE, al cărui obiectiv este îmbunătățirea rezultatelor la învățătură, în special 
la examenul de bacalaureat. 

De remarcat, același interes în stimularea și implicarea elevilor în activitățile 
extracurriculare, unele fiind realizate în colaborare cu biblioteca școlii, Biblioteca 
Municipală, Muzeul Municipal, Primaria Mediaș, Casa Gazelor Naturale.  
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Amintesc o serie de activitati organizate/conduse de următoarele cadre didactice:  
 

Prof. Marcela Mihai  
 
- participare la ședința de consfătuiri cu inspectorul de specialitate 
- participare la activitățile metodice din cadrul catedrei 
- întocmirea documentației pentru dosarul catedrei 
- participare la ședința cu părinții la clasele a XII-a – octombrie 2019 
- implementarea programului ROSE la clasa a XII-a 
- participare la expoziția Mineralia de la Muzeul Gazului Mediaș 

 
- Prof.Daliana Lacătușu   
 
- participare la ședința de consfătuiri cu inspectorul de specialitate 
- participare la ședința cu părinții la clasele a XII-a –octombrie 2019 
- activitate comemorativă – Liviu Rebreanu – noiembrie 2019 
- realizarea panoului tematic din cabinetul de limba și literatura română 
- participare la activitățile metodice din cadrul catedrei 
- implementarea programului ROSE la clasa a XI-a 
 
 
Prof. Angela Porime  
 
- participare la ședința de consfătuiri cu inspectorul de specialitate 
- participare la activitățile metodice din cadrul catedrei  
- participare la Ziua Recoltei organizată de Primăria Mediaș 
-participare la Balul Bobocilor în calitate de organizator cu clasa a XI a B 
- realizare panou tematic Halloween și Crăciun 
- susținerea unor lecții cu ajutorul calculatorului prin accesare on-line a platformei 
„World”s Largest Lesson”  
 
Prof. Crina Sincu 
 
- participare la ședința de consfătuiri cu inspectorul de specialitate 
- participare la activitățile metodice din cadrul catedrei 
- planșe tematice pe tema muzicii _ cântărețul preferat 
- participare la concursul Yummy Marathon 22 noiembrie 2019 Liceul Automecanica 
- participare la Balul Bobocilor în calitate de organizator cu clasa a XI a C 
 

 
IV. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

 
 In perioada 1-9 septembrie 2019 au fost consultate programele școlare în vederea 

întocmirii planificărilor; următoarele cadre didactice au participat la întâlnirile cu 
inspectorii de specialitate: Marcela Mihai, Daliana Lacatusu, Angela Porime, Crina Sincu.  
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V. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI PROMOVAREA 
IMAGINII ȘCOLII 
 
   O preocupare permanent a cadrelor didactice a fost promovarea în comunitate a 
activităților școlii, colaborarea cu părinții, factori de cultură și mass media locală, în 
vederea promovării imaginii școlii. Anumite activități au fost expuse și anunțate pe site-uri 
sau filmate de televiziunea locală NOVA TV ( Activitatea educativă închinată Zilei Unirii, 
sustinută de prof. Mihai Marcela). 

    În același scop, s-a încheiat un parteneriat de colaborare cu Școala Gimnazială nr.7 
Mediaș ( initiator proiect – prof. Marcela Mihai). 

 
VI. CONDUITA PROFESIONALĂ 

 
Toți membrii catedrei au avut o atitudine corespunzătoare, limbaj adecvat în relația 

cu elevii și părinții acestora, respectând codul deontologic al cadrului didactic. 
 

  
 

6.2. Matematică și științe 
 

Raport de evaluare a activităţii membrilor ariei curriculare 
“Matematică şi ştiinţe” pentru anul şcolar 2019-2020-responsabil prof.Delia 
Cacovean 

 
Membrii ariei curriculare mai sus amintite au desfăşurat pe parcursul  întregului an şcolar 

numeroase activităţi în vederea atingerii indicatorilor de performanţă, printre care se numară: 
 

1.  Proiectarea activității 
 majoritatea profesorilor au aplicat şi corectat testele predictive la materiile predate; 
 în urma analizei testelor s-a realizat proiectarea activităţii didactice: planificarea anuală şi 

semestrială a materiei, a unităţilor de învăţare; 
 proiectarea a fost realizată astfel încât să respecte planul-cadru şi programele şcolare; 
 pentru elevii claselor a XII-a s-au fixat ore speciale de pregătire în vederea susţinerii 

examenului de Bacalaureat; 
 au fost discutate în cadrul şedinţelor de catedră strategiile optime necesare pentru 

parcurgerea eficientă şi integrală a materiei; 
 fiecare cadru didactic şi-a adaptat proiectarea activităţii didactice pentru transmiterea 

informaţiilor on-line în sem. II 
 

2. Realizarea activităților didactice 
 au fost selectate metode, procedee şi tehnici de învăţare adaptate nivelului şi stilului de 

învăţare al elevilor; 
 fiecare profesor s-a ocupat de asigurarea manualelor necesare fiecărei clase; 
 au fost selectate metode, procedee şi tehnici de învăţare adaptate nivelului şi stilului de 

învăţare al elevilor; 
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 fiecare profesor a realizat pregătirea şi susţinerea de ore folosind metode interactive; 
 metodele de lucru folosite au fost diferenţiate în funcţie de particularităţlie grupului şi de 

stilul de învăţare predominant al clasei; 
 cât mai mult posibil în cadrul fiecarei ore  s-a utilizat manualul; 
 s-au folosit cât mai mult posibil resursele TIC; 
 dna profesoară de matematică Crăciun Marina a fost implicată în activitățile remediale 

din cadrul Proiectului ROSE; 
 Metodele utilizate la clasă au fost diferențiate în funcție de stilul predominant de învățare 

al fiecărei clase dar și de particularitățile individuale; 
 În predarea materiei s-a respectat corectitudinea științifică a unităților de conținut și s-a 

încercat permanent crearea unei motivații interne pentru studiu; 
 În studiul fizicii/chimiei/biologiei a fost accentuat caracterul interdisciplinar al 

conținuturilor; 
 S-a insistat asupra aplicațiilor practice ale diferitelor legi și principii fizice/chimice și 

asupra legăturii cu viața integrând pe cât posibil experimentul de laborator în lecția de 
fizică/chimie/biologie; 

 s-au realizat întâlniri periodice (mese rotunde) pentru discutarea unor teme de interes 
general: "Personalitatea cadrului didactic", "Absenteismul şi abandonul şcolar"; 

 Fiecare profesor s-a adaptat corespunzător la trecerea  la predarea on-line în sem. II: 
 Toţi profesorii au postat materiale de învăţare pe platforma Microsoft Teams; 
 Au adaptat nevoilor elevilor modalităţile de interacţine la distanţă cu aceştia şi 

prin folosirea altor mijloace: WhatsApp, Facebook, grupurile claselor; 
 Fiecare cadru didactic a ţinut o legătură strînsă şi cu diriginţii claselor pentru a se 

asigura că informaţia este recepţionată corect şi la timp.   
 
3.  Evaluarea rezultatelor învăţării 

 evaluarea cunoştintelor elevilor a fost variată (probe orale, scrise , referate , portofolii, 
observarea curentă, etc) în funcţie de stilul de învăţare al clasei; 

 lucrările scrise au fost evaluate prin punctaj comunicat elevilor o dată cu subiectele, iar 
rezolvările au fost discutate şi autoevaluate de către elevi; 

 fiecare profesor a încercat sa aplice la clasă metode cât mai adecvate de predare-
evaluare, ţinând cont de CES, de particularităţile de grup şi de situaţiile speciale; 

 s-a folosit permanent observarea curentă şi s-a realizat notarea ritmică a elevilor;  
 notele si mediile au fost comunicate şi trecute în carnete de câte ori a fost necesar, mai 

ales de catre profesorii diriginţi; 
 profesorii colegi a realizat chestionare şi teste on-line adaptate nivelului clasei şi 

posibilităţilor elevilor de a le accesa, acordându-le sprijin în utilizarea mijloacelor 
tehnologice de care dispun;  

 pentru activitatea on-line au comunicat elevilor rezultatele în cel mai scurt timp şi le-au 
indicat modalităţi de a-şi îmbunătăţi nivelul de pregătire. 

 
4.  Managementul clasei de elevi 

 La începutul anului școlar, fiecare profesor diriginte a prelucrat la clasă normele 
prevăzute de R.O.F.U.I.P, de Regulamentul intern, de Codul elevului, normele de 
securitate, de protecție a muncii și P.S.I. 
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 În cadrul orelor de dirigenție au fost discutate teme privind: regimul de viață al elevului – 
cum învățăm/cum ne odihnim, alimentație sănătoasă, prevenirea și combaterea violenței, 
securitatea elevilor – online și offline, relația cu familie, aspecte legate de sănătate și 
igienă, circulația pe drumurile publice 

 Au fost organizate ore de Consiliere și orientare la care a participat psihologul școlii dar 
și reprezentanți ai poliției locale cu scopul de a suplimenta informațiile furnizate de 
diriginți și de a clarifica unele aspecte și probleme 

 Fiecare diriginte s-a asigurat de legătura cu familia elevilor prin organizarea periodică de 
ședințe cu părinții în care au fost aduse la cunoștința părinților: situația elevilor la 
învățătură, disciplina, activități extrașcolare desfășurate, alte probleme 

 A fost introdus catalogul electronic prevăzut în cadrul Proiectului ROSE și au început să 
fie introduse note și absențe pentru a fi adese la cunăștința părinților. Din semestrul al II-
lea această activitate se va generaliza la toate orele 

 Au fost desfășurate activități extracurriculare și extrașcolare:  
o Noiembrie: În cadrul acţiunii "Campania internațională „19 zile de activism 

pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și tinerilor”" profesor coordonator 
Ana-Cristina Bocioancă a desfăşurat o acţiune: "Dependența și abuzul de 
substanțe" la clasa IXB; 

o Decembrie: “Shoe Box” - prof. Cacovean și prof. Bocioancă cu clasele a IX-a B 
și XII B 

o Februarie:  prof. Cacovean Delia a participat cu elevii la concursul judeţean 
"Natura şi Omul ", organizat de către Liceul Teoretic "Axente Sever", Mediaş.  
S-au obţinut următoarele rezultate: Premiul II – Andrei Cristian Raduly, clasa 
IXB şi Premiul III – Delia Oana Anițoiu, clasa IXB; 

o Martie: prof Bocioancă Ana a participat la Simpozionul internațional "Apa - un 
miracol", ediția a XI-a: premiul I - Bebeselea Andreea și premiul II - Ciungan 
Răzvan 

o Aprilie: prof. Ana Bocioancă a participat la proiectul international WISTEM2D 
(Junior Achievement, educație STEM), clasa coordonată IXB. 

 
5. Managementul carierei și al dezvoltării personale 

o fiecare profesor a participat activ la acţiuni organizate în cadrul ariei curriculare 
“Matematică şi ştiinţe” – alegerea manualelor, lecţii deschise, referate; 

o toti profesorii au participat la cosfătuirile cu inspectorul de specialitate și la 
activitățile din cadrul comisiei metodice; 

o toti membrii și-au actualizat în permanență portofoliul personal; 
o prof. Cacovean Delia a facut parte din comisia de evaluare – atestat (clasa a XII-a 

B); 
o Prof. Bocioancă Ana a participat la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice 

– noiembrie 2019 
o Prof. Cacovean a participat la Simpozionul Internaţional "Apa-un miracol" (ediţia 

a XI-a, Buzău) în martie 2020 cu lucrarea "Fenomenele de interfaţă ale apei şi 
procesele biologice" 

o prof Cacovean Delia a participat la activităţi de formare organizate de CCD Sibiu 
(on-line) în vederea sprijinirii activităţii de învăţare la distanţă: 
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 "Atelier pentru utilizarea platformelor de învăţare la distanţă ăn activitatea 
didactică" - 6 ore, 23-24 martie 2020 

 "Eficientizarea şi modernizarea activităţii didactice utilizând" instrumente 
on-line - 30 ore, 20-28 mai 2020 

 
 

 6. Contribuţia la dezvoltarea instituțională şi la promovarea imaginii unităţii școlare 
 fiecare membru al catedrei a respectat regulamentul intern al şcolii şi şi-a îndeplinit cât 

mai corect îndatoririle pe care le-a avut; 
 fiecare profesor diriginte a avut în vedere organizarea de activităţi extraşcolare menite 

consolidării colectivului de elevi; 
 popularizarea ofertei şcolare pentru anul şcolar următor s-a realizat prin diseminarea on-

line pe diferite platforme (ex: Facebook) de către colegii profesori; 

 Membrii ariei curriculare ”Matematică și științe” fac parte din diverse comisii pentru 

asigurarea desfășurării optime a activității în școală.  

prof. Bocioancă Ana:  
- Consiliul de administrație 
- Comisia pentru mentorat 
- Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor 

vacantate pe parcursul anului școlar 2019-2020 
- Comisia ”Consiliere, orientare și activități extrașcolare” 
- Comisia pentru curriculum 
- Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală 
- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării 

în mediul școlar și promovarea interculturalității 
- Comisia pentru promovarea imaginii școlii 
- Echipa de implementare a Proiectului ROSE 

 
prof. Cacovean Delia 

- Purtător de cuvânt al școlii 
- Comisia pentru curriculum 
- Comisia pentru promovarea imaginii școlii 
- Responsabil arie curriculară "Matematică şi ştiinţe" 

 
 

prof. Crăciun Marina 
- Echipa de implementare a Proiectului ROSE 

 
prof. Baciu Dan 

- Comisia de inventariere pentru cabinete și laboratoare 
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6.3.Om si societate 
 

Raport de activitate Arie Curriculară „Om și societate”–responsabil 
prof.dr.Sima Dan 

 

Componența catedrei: prof.dr. Dan Sima, prof.dr.Mărculeț Vasile, prof. Diana Maxim, 
Flaviu Bălăceanu, prof. Vasile Savin 

1. Proiectarea activităţii didactice 
Activitățile de proiectare au fost precedate de o ședință de arie curriculară în cadrul căreia 
membrii au expus probleme specifice legate de acest tip de activități. S-a convenit că, pentru 
aspectele formale ale planificărilor semestriale, anuale și pe unități de învățare, reperul imediat 
trebuie să fie inspectorul de specialitate, respectiv, sugestiile oferite de acesta/aceasta în cadrul 
consfătuirilor din debutul de an școlar. 
Toți membri ariei curriculare „Om și Societate” au realizat activitățile de proiectare la un nivel 
optim, inclusiv sub aspectul proiectării unor activități de remediere (prof. Dr. Vasile Mărculeț, 
prof. Dan Sima, prof. Diana Maxim), respectiv de corectare a unor nepotriviri între documentele 
de referință (programe școlare) și manualele existente. 
AUTOEVALUARE 

 
 

 



 

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 

41 
 

 
 

 

În contextul declanșării, în luna martie, a pandemiei de COVID-19, activitățile de 
proiectaree au fost revizuite în sensul adaptării la contextul suspendării, în primă fază, activității 
școlare și, ulterior al reluării acestei activități (după vacanța de primăvară). Adaptarea a 
reprezentat o regândire a planificării pentru predarea online a conținuturilor. 
2. Realizarea activităţilor didactice 
Aria Curriculară „Om și Societate” cuprinde discipline al căror rol formativ este, probabil, mai 
evident și mai necesar decât pentru celelalte discipline școlare. În context, membrii ariei 
curriculare au realizat activități cu un puternic impact formativ, unele dintre ele extrașcolare, 
alături de cele prezente în curriculumul de bază al fiecărei discipline din cadrul ariei. 

La clasele a IX-a, mai cu seamă, membrii ariei s-au străduit să faciliteze tranziția elevilor 
către exigențele sporite ale liceului prin activități de evaluare diverse și, acolo unde acest lucru a 
fost posibil, diferite de clasicele evaluări prin teste ori prin evaluări orale strict formalizate. 
Portofoliul, eseul și evaluarea holistică a întregii activități a elevului au fost instrumente des 
folosite de către membrii catedrei, mai cu seamă la clasele a IX-a. 

Autoevaluare 
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În contextul declanșării, în luna martie, a pandemiei de COVID-19, activitățile de predare 
au fost revizuite în sensul adaptării la contextul suspendării, în primă fază, activității școlare și, 
ulterior al reluării acestei activități în mediul online (după vacanța de primăvară). Adaptarea a 
reprezentat o regândire a planificării pentru predarea online a conținuturilor. Toți colegii, 
membri ai ariei curriculare „Om și Societate” au avut o activitate importantă pe platforma online 
a școlii și au utilizat o variette de instrumente de predare online. Între acestea amintesc: uneltele 
incluse în Ms Teams, Google Sites, Kahoot, Nearpod, Google Forms. Eficiența acestei activități 
online este destul de dificil de evaluat dar, în condițiile în care majoritatea colegilor au avut 
statut de începători în acest domeniu al educației online, apreciez că principalul câștig a fost 
învățarea accelertă de către colegi a acestor tehnologii. 
3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

Evaluarea s-a făcut cu ritmicitate; metodele de evaluare folosite au fost diverse 
utilizându-se evaluări scrise, orale sau practice (teste scrise, referate, proiecte, observare directă, 
răspunsuri orale, aplicații practice la calculator). Promovarea autoevaluării educabililor a fost 
făcută prin jocuri de rol și prin auto-notare sau evaluare reciprocă. Elevii au fost coordonați de 
profesori în vederea întocmirii portofoliului educațional. Au fost comunicate și argumentate 
notele acordate; părinții au fost informați periodic asupra situației școlare a elevilor atât în cadrul 
ședințelor cu părinții sau a orei de consiliere cât și telefonic sau prin adrese scrise – atunci când a 
fost cazul.  
3.1. Rezultate deosebite în activitățile cu elevii (doar în sem I) 

Prof. Flaviu Bălăceanu, a obținut un loc trei la concursul municipal ONSS, jocul sportiv: 
fotbal; respectiv, de asemenea, un loc trei la concursul municipal ONSS, jocul sportiv: baschet; 
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3.2. Activități extracurriculare realizate  (include și activități de perfecționare / dezvoltare 
profesională, doar pentru sem. I) 
 Prof. Vasile Mărculeț: - coautor la 3 volume colective; - a publicat 6 de studii de 

specialitate; - a publicat două articole de cultură istorică; - a participat la 4 sesiuni de 
comunicări ştiinţifice (două internaţionale; două naţionale); - a organizat o sesiune națională 
de comunicări științifice (noiembrie 2019); - a participat la masa rotundă în 1 decembrie 
2019 – organizată de Primăria Municipiului Mediaș; 

 Prof. Diana Maxim: A participat, cu elevii, în luna octombrie, la o ieșire în aer liber la 
Hanul Greweln; la „Balul Bobocilor” 2019; la evenimentul Shoe Box, desfasurat la Crucea 
Rosie Medias; a participat vineri, 25 octombrie 2019, la Ziua Armatei Române, la ceremonia 
depunerii de coroane, împreună cu elevii clasei a IX-a B. 

 Prof. Vasile Savin s-a remarcat prin participări cum ar fi: a participat la Balul Bobocilor in 
data de 29.11.2019 , unde a fost in comisia de jurizare; - Colind la Primaria Municipiului 
Medias in data de 06.12.2019 impreuna cu elevii Colegiului Tehnic Mediensis; - 
Organizarea Serbarii de Craciun in data de 20 .12. 2019, impreuna cu elevii Colegiului 
Tehnic Mediensis. Serbarea a constat intr-un recital de colinde, dupa cum urmeaza: cinci 
colinde plus grupul Bisericii Penticostale din localitatea Alma Vii, sustinute de elevii 
Colegiului Tehnic Mediensis din clasele IX-XI, acompaniati instrumental la chitara de elevii 
Tifras Daniel si Faur Damaris  din clasa a XI;  

 Subsemnatul: am pregătit două echipe de dezbateri academice pentru Competiția „Cupa 
Mediensis la dezbateri academice”, ediția a VII-a (26-27 octombrie 2019), competiție 
organizată de școala noastră, cu sprijinul Primăriei Mediaș; - în data de 18 septembrie 2019 
am participat în sala 7 a Colegiului Tehnic „Mediensis” la o acțiune de prevenire și 
combatere a traficului de persoane, care a fost organizată de Agenția Națională Împotriva 
Traficului de Persoane, Centrul Regional Alba Iulia.  Am participat la Balul Bobocilor in 
data de 29.11.2019 în calitate de persoană resursă pentru organizatori; 

 Prof. Flaviu Bălăceanu: Activitati sem I : Septembrie- participare la Consfatuiri ed. Fizica; - 
Octombrie - Organizare cerc metodic - Sc. Ciresarii, participare la cursul de igiena corporala 
si a bazelor sportive (CCD- Sibiu); Noiembrie - Organizare cerc metodic- Lic. St. L. Roth. - 
în data de 18 septembrie 2019 a participat în sala 7 a Colegiului Tehnic „Mediensis” la o 
acțiune de prevenire și combatere a traficului de persoane, care a fost organizată de Agenția 
Națională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Alba Iulia. 

 
AUTOEVALUARE 
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În contextul declanșării, în luna martie, a pandemiei de COVID-19, activitățile de evaluare au 
fost revizuite în sensul adaptării la contextul suspendării, în primă fază, activității școlare și, 
ulterior al reluării acestei activități (după vacanța de primăvară). Adaptarea a reprezentat o 
regândire a evaluării pentru efectuarea ei in manieră online. S-au realizat evaluări automate a 
unor teste online, evaluări în cursul întâlnirile online și culegere de feedback cu mijloace online. 

4. Managementul clasei de elevi 
Cu două excepții, dl. Prof. Vasile Savin și subsemnatul, toți ceilalți membrii ai Ariei 

Curriculare „Om și Societate” au și responsabilități de diriginte, după cum umează: Vasile 
Mărculeț, diriginte al clasei a IX-a B; Flaviu Bălăceanu, diriginte al clasei a XII-a B/C: Diana 
Maxim, diriginte al clasei a XI-a C. În context, aceștia au prelucrat la începutul anului școlar 
ROFUIP, părțile referitoare la elevi și, respectiv, ROI, precum și normele privind Sănătatea și 
Securitatea muncii în laboratoare și atelierele de practică. S-au aplicat, ca în fiecare an, 
chestionare – privind stilul de învățare, siguranța în școală, violenţă sau referitor la traficul de 
persoane.  

În timpul anului școlar, comportamentul elevilor a fost monitorizat sub aspect disciplinar, 
respectiv, sub aspectul participării la ore  (gestiunea absențelor). În acest prim semestru, am 
remarcat progresele în ceea ce privește disciplina la clasa d-nei prof. Diana Maxim. În 
conformitate cu ROFUIP, consiliul clasei a fost convocat de toți colegii diriginți, atunci când a 
fost nercesar. De asemenea, colegii diriginți au avut o bună colaborare cu d-na consilier școlar 
Florina Ghiroagă. Toate cele patru clase pomenite mai sus au avut cel puțin o ședință cu părinții 
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în cursul sem I. De asemenea, elevii au fost consiliați ori de câte ori a fost necesar, au fost 
convocați părinții la ședințe pentru a li se comunica notele și absențele elevilor sau eventualele 
problemele apărute la clasă sau în școală. D-na prof. Diana Maxim a organizat ore de Orientare 
și consiliere la care a participat și consilierul şcolar 

Autoevaluare 
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În contextul declanșării, în luna martie, a pandemiei de COVID-19, activitățile de 
motivare și antrenare a elevilor au fost revizuite în sensul adaptării la contextul suspendării, în 
primă fază, activității școlare și, ulterior al reluării acestei activități (după vacanța de primăvară). 
Adaptarea a reprezentat o regândire a acestor activități pentru efectuarea ei in manieră online. 
Din păcate, în acest context, eficiența acestor demersuri a fost limitată. 
5. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale 
Membrii ariei curriculare au desfășurat și activități în zona perfecționării profesionale. Au 
participat (ori, cel puțin,  s-au informat complet) la consfătuirile organizate de ISJ Sibiu. În 
cadrul unei ședințe la nivelul Ariei Curriculare li s-au prezentat membrilor progresul înregistrat 
în proiectul ROSE și măsura în care vor fi implicați, în continuare, fiecare în acest program. În 
domeniul perfecționării formale, al evoluției în cariera didactică, remarcăm continuarea 
demersurilor de obținere a gradului didactic I de către prof. Vasile Savin. 
AUTOEVALUARE 
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În contextul declanșării, în luna martie, a pandemiei de COVID-19, activitățile de 

perfectionare a membrilor au fost parte din adaptarea colegilor la contextul suspendării, în primă 
fază, activității școlare și, ulterior al reluării acestei activități (după vacanța de primăvară). 
Adaptarea a însemnat participarea la cursuri de formare și multă activitate autodidactă pentru 
formarea competențelor de predare/evaluare în mediul online. 
6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională și promovarea imaginii şcolii 

Prin multitudinea de activități școlare și extrașcolare în care au reușit să implice persoane 
și instituții externe școlii noastre, membrii Ariei curriculare „Om și societate” au realizat o bună 
propagandă a școlii în comunitatea medieșeană. Remarcăm aici activitățile tuturor membrilor 
ariei, cu evidențierea d-lui profesor Vasile Mărculeț și a d-nei profesoare Diana Maxim și, cu 
modestie, a subsemnatului. Activitățile realizate au fost diverse. Amintim: proiecte/ programe/ 
activităţi/contracte de colaborare cu alte instituţii. Participarea, în numele școlii, la evenimente 
culturale locale sau județene/naționale (Dan Sima, Vasile Mărculeț, Vasile Savin, Diana 
Maxim); realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate (Diana Maxim); Cunoaşterea 
şi promovarea legislaţiei în vigoare; Implicarea şi activarea elevilor şi colegilor în acţiuni de 
combatere a violenţei (Diana Maxim, Vasile Mărculeț);  
AUTOEVALUARE 
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În contextul declanșării, în luna martie, a pandemiei de COVID-19, activitățile de promovare a 
ofertei școlare și de promovare a imaginii școlii, din semestrul al doilea, s-au realizat exclusiv 
online și, în acst context, membri ariei curriculare „Om și Societate” au avut astfel de contribuții 
(Sima Dan, Maxim Diana, Vasile Mărculeț). 
 
7. Conduita profesională 
Membrii Ariei Curriculare „Om și Societate” au manifestat o atitudine morală corespunzătoare și 
au fost preocupați de respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 
AUTOEVALUARE 
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Activitate online a membrilor ariei curriculare „Om și Societate” în perioada martie-iunie 2020 

(nr. ore): 
Nume prenume martie aprilie mai iunie 
PROF. DAN SIMA  15 48 98 48 
PROF. VASILE 
MĂRCULEȚ  

14 31 72 13 

PROF. DIANA 
MAXIM  

57 66 105 28 

PROF. FLAVIU 
BĂLĂCEANU 

10 33 68 13 

PROF VASILE 
SAVIN - GRAD II 
 

10 25 38 11 
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6.4.Tehnologii 
 

Raport de activitate Arie Curriculară „Tehnologii” - responsabilul ariei 
curriculare prof.Crișan Delia 

 
 

1. Proiectarea activității didactice 

Începutul anului școlar a fost marcat, ca de obicei, prin realizarea activităților specifice: 
consultarea planurilor cadru și a programelor școlare, realizarea tehnoredactată a planificărilor 
calendaristice anuale și semestriale ținând cont atât de programele școlare în vigoare, de 
caracteristicile grupului de elevi cât și de termenele impuse de conducerea școlii; elaborarea de 
planificări calendaristice și proiecte didactice adaptate elevilor cu C.E.S. acolo unde s-a 
considerat necesar. 

În cadrul catedrei, au fost realizate încadrările, au fost stabilite responsabilitățile 
membrilor catedrei iar, în urma analizei SWOT, s-a întocmit planul de muncă al catedrei – prof. 
Corina Tănasă și prof. Delia Crișan. Ținând cont de specificul local și particularitățile elevilor, 
au fost stabilite temele CDL-urilor, iar prof. Diana Maxim, prof. Anca Konya, prof. Ioan Dan, 
prof. Gyongyi Nagy, prof. Melania Oancea, prof. Corina Tănasă, prof. Nicolae Vasiu, prof. Delia 
Boca, prof. Delia Cacovean, prof. Sanda Pridon și m.i. Gela Oprișcan au întocmit programe și 
planificări pentru acestea. 

Prof. Anca Konya și Delia Crișan au realizat orarul școlii. 
Activitatea în calitate de profesor diriginte a cadrelor didactice aparținând Catedrei 

Tehnice s-a concretizat în realizarea planificărilor calendaristice pentru orele de Orientare și 
consiliere. Împreună cu elevii, au fost propuse activități diversificate, având ca scop implicarea 
acestora în problemele comunității, creșterea spiritului de echipă, dezvoltarea gustului pentru 
frumos, dezvoltarea competitivității și aprecierea rezultatului muncii altora. 

2. Realizarea activităților didactice 

Pentru parcurgerea eficientă și integrală a programei, membrii catedrei au utilizat  
strategii optime de predare-învățare, adaptând conținuturile la particularitățile școlii și ale 
elevilor. În procesul de predare s-au utilizat metode active, centrate pe elevi, antrenând astfel un 
număr cât mai mare de elevi. Limbajul a fost adecvat particularităților de vârstă, culturale, etnice 
și intelectuale. Manualele școlare și materialele auxiliare au fost utilizate ori de câte ori a fost 
necesar. Au fost utilizate și cunoștințele și experiența dobândită de elevi la alte discipline și a 
fost selectată strategia didactică în funcție de nivelul de pregătire al acestora. Stabilirea nivelului 
de pregătire a elevilor din clasele a IX-a s-a făcut și prin aplicarea de teste inițiale. 
Membrii catedrei fac parte din diferite comisii ale școlii, în calitate de responsabili sau membri: 

 prof. Corina Tănasă este managerul școlii; Face parte din: Comisia pentru mentorat; 

Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă; Coordonator comisie pentru prevenirea 

actelor de corupție în educație; Președinte Comisia de arhivare a documentelor; Comisia 

pentru verificarea documentelor școlare și a actelor; Comisia pentru susținerea inspecției 

speciale la clasă/probei practice; Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de 
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evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise; Președinte al comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de muncitor; Președinte al comisiei pentru verificarea dosarelor depuse 

de către elevii școlii în vederea obținerii burselor sociale și a sprijinului financiar „Bani 

de liceu”; Președinte al comisiei de acordare a „Drepturilor elevilor cu cerințe 

educaționale speciale (CES) integrați în învățământul de masă”; Comisia „Consiliere, 

orientare și activități extrașcolare”; Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea 

serviciului pe școală; Președinte al Consiliului de administrație; Comisia pentru 

frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar; Comisia pentru 

curriculum; Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

Comisia de gestionare SIIIR; Președinte al Comisiei pentru echivalarea în credite 

profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue; Președinte al 

Comisiei pentru control managerial intern; Responsabil al Comisiei pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității; Președinte al comisiei centrale de inventariere; Comisia pentru 

promovarea imaginii școlii. Coordonator de grant ROSE. 

 prof. Delia Crișan – Responsabil arie curriculară „Tehnologii”; Responsabil al Comisiei 

pentru perfecționare și formare continuă; Responsabil cabinet informatică (sala 12). Face 

parte din: Comisia pentru curriculum; Comisia pentru monitorizarea progresului școlar al 

elevilor; Comisia pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice; Comisia 

de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise; 

Comisia de acordare a bursei profesionale; Comisia pentru întocmirea orarului și 

asigurarea serviciului pe școală; Comisia pentru programe și proiecte educative; Comisia 

pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a 

formării continue; Comisia pentru promovarea imaginii școlii. 

 prof. Sanda Pridon – Președinte al comisiei de inventariere pentru mijloace din fonduri 

Phare; Face parte din: Comisia pentru monitorizarea absențelor; Comisia de organizare și 

desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacantate pe parcursul anului școlar 

2019-2020; Comisia pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice; 

Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor 

scrise; Comisia pentru verificarea dosarelor depuse de către elevii școlii în vederea 

obținerii burselor sociale și a sprijinului financiar „Bani de liceu”; Consiliul de 

administrație; Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului 

școlar; Comisia de inventariere cantină. 

 prof. Diana Maxim – Responsabil de caz servicii psiho-educaționale pentru elevii cu 

C.E.S.; Responsabil cabinet geografie. Face parte din: Comisia pentru monitorizarea 

progresului școlar al elevilor; Comisia pentru susținerea inspecției speciale la 

clasă/probei practice; Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de 

evaluare a lucrărilor scrise; Comisia de acordare a bursei profesionale; Comisia de 

acordare a „Drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) integrați în 

învățământul de masă”; Comisia de evaluare și asigurare a calității; Secretar al 

Consiliului de Administrație. 
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 prof. Melania Oancea – Secretarul Consiliului profesoral; Responsabil sala 1; 

Președinte al comisiei de inventariere pentru pavilion școală și casierie. Face parte din: 

Comisia pentru monitorizarea progresului școlar al elevilor; Comisia pentru verificarea 

documentelor școlare și a actelor; Comisia pentru perfecționare și formare continuă; 

Comisia pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice; Comisia de 

elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise; Comisia 

pentru promovarea imaginii școlii. 

 prof. Ioan Dan – Responsabil de caz servicii psiho-educaționale pentru elevii cu C.E.S.; 

Responsabil cabinet mecanică (sala3). Face parte din: Comisia pentru monitorizarea 

absențelor; Comisia de acordare a bursei profesionale; Comisia de acordare a 

„Drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) integrați în învățământul de 

masă”; Comisia de inventariere sala de sport. 

 prof. Anca Konya – Secretar comisia de organizare și desfășurare a concursului pentru 

ocuparea posturilor vacantate pe parcursul anului școlar 2019-2020; Secretar comisia 

pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice; Secretar comisia de 

elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise; 

Responsabil protecția muncii (Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații 

de urgență). Face parte din: Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor; 

Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală; Comisia pentru 

programe și proiecte educative; Comisia pentru promovarea imaginii școlii.  

 prof. Alina Veronica Rusu – Președinte al Comisiei de inventariere cantină. Face parte 

din: Comisia de evaluare și asigurare a calității; Comisia de inventariere pentru cabinete 

și laboratoare. 

 m.i. Maria Baciu – Președinte al comisiei de inventariere ateliere; Face parte din: 

Comisia de acordare a bursei profesionale; Comisia de inventariere pentru mijloace din 

fonduri Phare. 

 m.i. Ildiko Gyongyi Nagy – Responsabil cabinet estetică; Face parte din: Comisia pentru 

promovarea imaginii școlii; Proiect internațional „Learning by doing” SES. 

 prof. Cristina Zaharia –responsabil burse si transport al elevilor 

 m.i. Vasile Sabău 

 prof. Nicolae Vasiu 

 prof. Delia Boca 

 m.i. Georgeta Oprișcan. 
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Activități extracurriculare și de voluntariat 
 
Septembrie 2019 

 Traficul de Persoane – în colaborare cu ANITP – Alba Iulia, au participat elevi ai claselor 

a IX-a și a X-a, însoțiți de prof. Sanda Pridon și prof. Vasile Sabău 

 Școala de-Acasă – au participat elevii clasei XIIA însoțiți de prof. Anca Konya 

 Expoziția rezidenților – au participat elevii clasei XIIA însoțiți de prof. Anca Konya 

 
Octombrie 2019 

 Festivalul „Zilele Recoltei” 2019 – au participat elevi din clasele XA, XIB și XID prof. 

Anca Konya, prof. Gyongyi Ildiko Nagy, prof. Delia Boca, prof. Nicolae Vasiu și prof. 

Delia Crișan  

 „World Space Week” – activitate la care au participat elevi din clasele XID și IXB (din 

Catedra Tehnică – prof. Corina Tănasă și prof. Delia Crișan) 

 Proiectul educațional județean „Ia startul în antreprenoriat!” – organizatori – prof. Corina 

Tănasă, prof. Alina Veronica Rusu, prof. Melania Oancea și prof. Delia Crișan 

 Let’s do it, Romania! – au participat elevi din diferite clase însoțiți de prof. Anca Konya, 

prof. Nicolae Vasiu și m.i. Ildiko Nagy 

 Cupa „Mediensis” la Dezbateri Academice – ediția VII – prof. Corina Tănasă și prof. 

Delia Crișan au făcut parte din Comitetul de organizare 

 “Halloween Parade” 2019 – au participat elevi din clasele XIIB, XD și XID coordonați 

de prof. Gyongyi Ildiko Nagy 

 Implementarea proiectului ROSE – anul II de proiect 

 
Noiembrie 2019 

 Balul Bobocilor 2019 – au participat, însoțind elevii, toți profesorii aparținând Catedrei 

Tehnice; prof. organizatori din cadrul Catedrei tehnice: prof. Melania Oancea și prof. 

Delia Crișan 

 Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice – prof. Corina Tănasă și prof. Delia Crișan au 

făcut parte din Comitetul de organizare 

 Proiect educațional cuprins în calendarul concursurilor județene ,,Ia startul in 

antreprenoriat’’, coordonator proiect: prof.Tănasă Corina, membri în echipa de 

organizare: Delia Crișan, Melania Oancea, Alina Rusu. 

 Întâlnire cu un antreprenor local – dl. Octavian Isailă, acțiune în cadrul proiectului „Ia 

startul în antreprenoriat”, clasele a X-a si a XI-a – prof. Corina Tănasă 

 Campania internațională „19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva 

copiilor și tinerilor” – elevii claselor XC, XD și XID coordonați de prof. Corina Tănasă, 

prof. Alina Veronica Rusu și prof. Delia Crișan 

 Yummy Marathon – au participat elevi din clasele XA, XD, XIC și XIIA – prof. Anca 

Konya, prof. Sanda Pridon, prof. Melania Oancea 

 Școala de bani, proiect de educație financiară în colaborare cu BCR, clasele a X-a si a 

XI-a – prof. Corina Tănasă, prof.Oancea Melania. 
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 Proiectul ROSE – program pregătire suplimentară 

 
Decembrie 2019 

 „Hour of Code” – coord. prof. Delia Crișan – clasele IXC și IXD – ora de programare  

 „Dăruind, vei dobândi” – activitate de voluntariat la „Phoenix Speranța”, coord. prof. 

Melania Oancea 

 „Shoe Box” – elevi îndrumați de prof. Alina Veronica Rusu 

 Proiectul educațional „Luptători pentru libertate”, (Traficul de persoane), clasele XB și 

XC – prof. Corina Tănasă 

 „Mineralia” – expoziția de minerale, prof. Delia Boca a însoțit elevii clasei XIIA 

 Serbarea de Crăciun – au participat toți colegii profesori alături de elevi 

 Dotare și modernizare – cabinet de comunicare. 

 Proiectul ROSE – program pregătire suplimentară 

 
Ianuarie 2020  

 Proiectul ROSE – program pregătire suplimentară 

 
Februarie 2020  

 Campania „O lume fără frică”, parte a proiectului „Ora de Net”, coordonat de „Salvați 

Copiii” - clasa XID – prof. Delia Crișan în colaborare cu consilier școlar prof. Ana-

Florina Ghiroagă Paveliu 

 Concursul muzical-artistic „Economiștii au talent!” - coord. prof. Anca Konya 

 Cutiuța lui Cupidon – „Valentine’s Day” - elevii clasei XID, coord. prof. Delia Crișan în 

colaborare cu consilier școlar prof. Ana-Florina Ghiroagă Paveliu 

 Organizarea/Participarea la Concursul pe meserii pentru învățământul profesional, 

Estetica și îngrijirea corpului omenesc/Frizer-coafor-manichiurist - pedichiurist – Etapa 

județeană – prof. Corina Tănasă, prof. Delia Crișan, m.i. Gyongyi Ildiko Nagy, prof. 

Delia Boca 

 Participarea la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul 

„Economic, administrativ, comerț”, faza județeană, clasa XI – coord. prof. Melania 

Oancea 

 Participare proiect internațional WiSTEM²D in cadrul parteneriatului cu Junior 

Achievement, (Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics, 

Manufacturing, and Design – Femei în Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică, 

Manufactură și Design). 

 Proiectul ROSE – program pregătire suplimentară 

 
Martie 2020  

 Concursul județean „Natura si omul” - elevi din clasele IXB și XID, coord. prof. Delia 

Crișan și prof. Delia Cacovean 

 Proiectul ROSE – program pregătire suplimentară 

Activitățile școlare și extracurriculare s-au suspendat începând cu 11 martie 2020. 
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Începând cu această dată, s-a lucrat online, pe platforma școlii, aplicația Microsoft Teams. 
 

3. Evaluarea rezultatelor învățării 

Evaluarea s-a făcut cu ritmicitate; metodele de evaluare folosite au fost diverse 
utilizându-se evaluări scrise, orale sau practice (teste scrise, teste docimologice, referate, 
proiecte, observare directă, răspunsuri orale, determinări de laborator, aplicații practice la 
calculator). Promovarea autoevaluării educabililor a fost făcută prin jocuri de rol și prin auto-
notare sau evaluare reciprocă. Elevii au fost coordonați de profesori în vederea întocmirii 
portofoliului educațional. Au fost comunicate și argumentate notele acordate; părinții au fost 
informați periodic asupra situației școlare a elevilor atât în cadrul ședințelor cu părinții sau a orei 
de consiliere cât și cu ajutorul aplicației de catalog electronic, telefonic sau prin adrese scrise – 
atunci când a fost cazul. 

Elevii au fost pregătiți pentru participarea la concursurile pe meserii respectiv la 
Olimpiada tehnică. Profesorii implicați: prof. Melania Oancea, prof. Anca Konya, prof. Delia 
Boca și m.i. Gyongyi Ildiko Nagy. 

Pentru examenele de certificare a calificării profesionale, au fost propuse temele de 
proiect, profesorii implicați fiind m.i. Ildiko Gyongyi Nagy, prof. Melania Oancea, prof. Alina 
Viorica Rusu, prof. Sanda Pridon, prof. Delia Boca, prof. Cristina Zaharia și prof. Delia 
Cacovean iar în luna decembrie, au fost elaborate temele pentru examenul de certificare de 
competențe.  

Datorită circumstanțelor medicale/epidemiologice, certificarea competențelor la clasele a 
XI-a profesională și a XII-a liceu au suferit modificări. Atât elevii cât și profesorii îndrumători – 
prof. Melania Oancea, m.i. Ildiko Gyongyi Nagy, prof. Sanda Pridon, prof. Delia Boca, prof. 
Cristina Zaharia – au fost nevoiți să se conformeze noilor cerințe și condiții. Prof. Anca Konya a 
organizat aceste certificări, în calitate de secretar de comisie. 

Toți elevii care au susținut examenele de certificare a competențelor – nivel 3 sau nivel 4 
–  au promovat acest examen. De asemenea, profesorii din aria curriculară „Tehnologii” au făcut 
parte și din comisia de examinare nivel 5 – prof. Anca Konya; Comisia de bacalaureat de 
echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale – 2020, astfel: prof. Corina 
Tănasă a fost președintele acestei comisii iar prof. Anca Konya și prof. Delia Crișan au participat 
în calitate de membri. 

Festivitatea de absolvire a elevilor din clasele terminale – a XII-a liceu și a XI-a 
învățământ profesional – s-a transformat, datorită condițiilor pandemice, într-un eveniment 
online. 

4. Managementul clasei de elevi 

La începutul anului școlar toți diriginții au prelucrat la clasa Regulamentul școlar și 
Regulamentul de ordine interioară, precum și normele privind Sănătatea și Securitatea muncii în 
laboratoare și atelierele de practică. Elevilor li s-au aplicat diverse chestionare (ex. privind stilul 
de învățare sau siguranța în școală).  

S-a monitorizat comportamentul elevilor intervenindu-se pentru ameliorarea situațiilor 
conflictuale dintre elevii clasei sau elevii altor clase. S-au monitorizat periodic absențele, în 
vederea diminuării numărului celor nemotivate. Evoluția școlară a fost atent monitorizată, 
profesorii diriginți întocmind rapoarte lunare referitoare la acest aspect. A fost convocat consiliul 
clasei ori de câte ori a fost necesar, întocmindu-se procese verbale în care au fost consemnate 
principalele probleme discutate. 
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Elevii au fost consiliați atunci când a fost necesar, au fost convocați părinții la ședințe 
pentru a li se comunica notele și absențele elevilor sau eventualele problemele apărute la clasă 
sau în școală. Au fost organizate ore de Orientare și consiliere la care a participat și psihologul 
școlii. Pentru elevii implicați în programul ROSE, s-a implementat un program special de 
motivare a continuării studiilor propus de psihologul extern. Profesorii catedrei tehnice au ținut 
permanent legătura cu asistentul școlii și cu poliția de proximitate și s-au implicat în aplanarea 
situațiilor conflictuale. 

Elevii colegiului nostru, coordonați de profesori sau profesorii diriginți, s-au implicat în 
programele, proiectele sau activitățile desfășurate în școală, dintre care amintesc: „Let’s do it, 
Romania!”, „World Space Week”, Ora de Net, Festivalul „Zilele Recoltei”, activități de 
voluntariat în colaborare cu Biblioteca Municipală, „Hour of Code” sau Balul Bobocilor. 

O problemă aparte a constat din introducerea obligatorie a învățării online – obligativitate 
apărută ca urmare a situației pandemice COVID-19. Acest fapt a făcut ca profesorii și 
managementul școlii să caute și să găsească o soluție de continuare a procesului de pregătire a 
elevilor prin utilizarea resurselor online. 

S-a trecut la platforma Microsoft Teams – care a necesitat atât o muncă administrativă, de 
creare de conturi, etc. dar și partea mult mai complexă, de descoperire a instrumentelor 
platformei, de utilizarea a acesteia, atât de către elevi cât și de către profesori. Cu efort și 
disponibilitate, s-a reușit continuarea activității didactice online. 

Premii obținute: 
 Premiul I – Anca Denisa Stoia (XIA) – Proiectul „Ia startul în antreprenoriat”, Secțiunea 

„Antreprenoriat creativ” – coord. prof. Corina Tănasă 

 Premiul III – Daniel Țifraș (XIA) – Proiectul „Ia startul în antreprenoriat”, Secțiunea 

„Antreprenoriat creativ” – coord. prof. Corina Tănasă 

 Mențiune – Cristian Zoltan (XIIB) – Proiectul „Ia startul în antreprenoriat”, Secțiunea 

„Antreprenoriat creativ” – coord. prof. Diana Maxim 

 Premiul I – Daniel Țifraș (XIA) – Proiectul „Ia startul în antreprenoriat”, Secțiunea 

„Prima mea firmă” – coord. prof. Melania Oancea 

 Premiul I – Patricia Udvar (IXD) – Proiectul „Ia startul în antreprenoriat”, Secțiunea 

„Realizarea unui poster/afiș” – coord. prof. Diana Maxim 

 Premiul II – Liliana Nițoiu (XB) – Proiectul „Ia startul în antreprenoriat”, Secțiunea 

„Realizarea unui poster/afiș” – coord. prof. Corina Tănasă 

 Mențiune – Andreas Mailat (XID) – Proiectul „Ia startul în antreprenoriat”, Secțiunea 

„Realizarea unui poster/afiș” – coord. prof. Dan Zaharia 

 Premiul II – Damaris Drumaș (XD) – Proiectul „Ia startul în antreprenoriat”, Secțiunea 

„Realizarea unui produs handmade” – coord. prof. Diana Maxim 

 Premiul III – Valentina Luciana Sabia (IXC) – Proiectul „Ia startul în antreprenoriat”, 

Secțiunea „Realizarea unui produs handmade” – coord. prof. Alina Rusu 

 Premiul II – Teatru – Concursul județean „Economiștii au talent” – Secțiunea 

„Interpretare muzicală” – coord. prof. Anca Konya  

 Premiul II – Dans – Trupa de majorete – Concursul județean „Economiștii au talent” – 

Secțiunea „Interpretare muzicală” – coord. prof. Anca Konya 
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 Premiul III – Teatru – Claudiu Pintea (IXA) – Concursul județean „Economiștii au 

talent” – Secțiunea „Interpretare muzicală” – coord. prof. Anca Konya 

 Premiul III – Andreea Bebeșelea (IXA) – Concursul județean „Economiștii au talent” – 

Secțiunea „Interpretare muzicală” – coord. prof. Anca Konya  

 Premiul III – Flavius Bârcea (XIA) – Concursul județean „Economiștii au talent” – 

Secțiunea „Interpretare muzicală” – coord. prof. Anca Konya 

 Mențiune – Sebastian Mircea (IXA) – Concursul județean „Economiștii au talent” – 

Secțiunea „Interpretare muzicală” – coord. prof. Anca Konya 

 Premiul I – Andreas Mailat (XID) – Concursul județean „Natura si omul”, Secțiunea 

„Noi si Mediul” – coord. prof. Delia Crișan 

 Premiul III – Andreea Bretz (XID) – Concurs pe meserii pentru învățământul profesional, 

Estetica și îngrijirea corpului omenesc/Frizer-coafor-manichiurist - pedichiurist – Etapa 

județeană – coord. m.i. Gyongyi Ildiko Nagy și prof. Delia Boca 

 Mențiune – Anca Denisa Stoia (XIA) – Olimpiada la disciplinele din aria curriculară 

„Tehnologii”, domeniul „Economic, administrativ, comerț”, faza județeană, clasa XI – 

coord. prof. Melania Oancea 

 
 

Diplome de participare: 
 

 Diploma de participare – Adrian Răduțiu (XID) – Concursul județean „Natura si omul”, 

Secțiunea „Noi si Mediul” – coord. prof. Delia Crișan 

 Diploma de participare – Andreea Bretz (XID) – Concursul județean „Natura si omul”, 

Secțiunea „Noi si Mediul” – coord. prof. Delia Crișan 

 Diploma de participare – Andreea Bebeșelea (IXA) – Concursul Ziua Recoltei 2019 

 Diploma de participare – Flavius Bîrcea (XIA) – Concursul Ziua Recoltei 2019 

 Diploma de participare – Alexandru Benko (XIB) – Concursul Ziua Recoltei 2019 

 Diploma de participare – Andreea Bretz (XID) – Concursul Ziua Recoltei 2019 

 Diploma de participare – Andreea Bretz (XID) – Concursul județean „Economiștii au 

talent” – Secțiunea „Interpretare muzicală” – coord. prof. Anca Konya 

 Diploma de participare – Daniel Țifraș (XIA) – Simpozionul Științific Regional, 

„Colaborare în domeniul serviciilor la nivel european” – coord. prof. Melania Oancea 
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5. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale 

Membrii catedrei au continuat să se informeze și să se perfecționeze, participând la 
consfătuirile organizate de ISJ Sibiu. Cu ocazia ședințelor de catedră, membrii catedrei au 
colaborat în vederea actualizării informațiilor privind nivele de calificare și metodologia de 
calculare a mediilor la module. 

Datorită situației speciale din acest an școlar, când a fost necesară mutarea lecțiilor în 
online, s-a impus adaptarea din mers la rigorile platformei online și a fost necesară, pentru toți 
colegii, descoperirea unor aplicații care să faciliteze organizarea, pregătirea sau prezentarea 
materialelor în online. Casa Corpului Didactic Sibiu a organizat rapid mai multe sesiuni de 
prezentare de aplicații care pot fi utilizate în acest scop.  

Activitățile de formare au fost făcute în condiții specifice, utilizându-se aplicația ZOOM, 
dar acest lucru nu a împiedecat participarea colegilor la aceste activități de formare. 
 

Activități de perfecționare destinate profesorilor 

Cursuri și formări 
 „Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță în activitatea 

didactică” (curs online) – Organizat de CCD Sibiu, durata 6 ore, martie 2020 – au 

participat: prof. Delia Crișan și prof. Sanda Pridon. 

 „Profesor în Online” – Platforma Digital Nation – durata 30 ore, mai 2020 – a participat 

prof. Sanda Pridon 

 „Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente digitale 

online” (curs online) – Organizat de CCD Sibiu, durata 30 ore, mai 2020 – au participat: 

prof. Corina Tănasă, prof. Delia-Sanda Boca, prof. Alina Veronica Rusu, prof. Elena 

Cristina Zaharia, prof. Delia Crişan. 

 „Strategii și politici de management și marketing ale firmei” – program Master, 

Universitatea „Lucian Blaga ” Sibiu, prof. Anca Konya 

Publicații 
 Revista „Fii antreprenor!” nr. 3 – din comitetul de redacție fac parte prof. Corina 

Tănasă, prof. Delia Crișan, prof. Melania Oancea, prof. Alina Veronica Rusu 

 Revista „Mediensis” nr. 11 – din comitetul de redacție fac parte prof. Corina Tănasă, 

prof. Delia Crișan; articole în revistă: prof. Corina Tănasă, prof. Delia Boca, prof. Delia 

Crișan 

Articole publicate 
 „Firma de exercițiu – un mijloc de creștere a performanței școlare la elevii de liceu”, 

Simpozionul Științific Regional, „Colaborare în domeniul serviciilor la nivel european” – 

prof. Melania Oancea 

 Simpozion internațional organizat de Casa Corpului Didactic Sibiu iunie 2020, ,,Rolul 

viziunii împărtășite în cadrul organizației care învață’’, prof.Tănasă Corina 

 Sesiunea națională de comunicări științifice, ,,Abordări moderne ale organizației care 

învață’’, prof.Tanasă Corina 
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 „Structura fulgului de zăpadă. Microfotografia.” – Simpozion internațional „Apa – un 

miracol” ediția a XI-a, 2020, Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău – prof. 

Delia Crișan 

 Revista „Mediensis” nr. 11 – articole în revistă: prof. Corina Tănasă, prof. Delia Boca, 

prof. Delia Crișan, prof. Melania Oancea, prof. Dan Ioan 

 

Activitățile de formare au fost făcute în condiții specifice, utilizându-se aplicația ZOOM, dar 

acest lucru nu a împiedecat participarea colegilor la aceste activități de formare. 

 

6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii 

Promovarea în comunitate a activităților școlii, colaborarea permanentă cu comunitatea 
locală, cu agenții economici, cu părinții sau cu factorii de cultură a fost o preocupare permanentă 
a cadrelor didactice aparținând Catedrei Tehnice, în scopul contribuției la o imagine corectă și 
favorabilă a școlii, punând în valoare interesul și prestigiul școlii. Publicarea unor articole pe 
site-ul școlii și actualizarea constantă a paginilor de Facebook, contribuie la mediatizarea 
activităților desfășurate de elevii școlii, coordonați de profesori și de diriginți.  

Încheierea parteneriatelor cu comunitatea locală și cu agenții economici din zonă, 
popularizarea activităților realizate prin site-ul școlii și participarea la acțiuni organizate la nivel 
local,  contribuie la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii. 

 
 
7.Proiect ROSE- 
 
Raport privind activitatea desfășurată în cadrul proiectului privind învățământul secundar 
Romanian Secondary Education Project (ROSE),  

Coordonator grant-director prof.Tănase Corina 
 
ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în 

învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. 
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Acordul 
de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin 
Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
757/2015. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării 
Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă 
(UMPFE). Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a 
aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în 
învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia 
componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului 
acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile 
financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate. 

Colegiul Tehnic Mediensis face partea din Runda II a proiectului, acordul de grant fiind 
semnat în 1.10.2018 pentru o perioadă de 4 ani școlari. Grantul este mediu, în valoare de 456.290 
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lei. În cadrul acestui proiect, echipa de proiect formată din Tănase Corina, coordonator grant, 
Bocioancă Ana, Marin Magdalena, Sima Dan, Crișan Delia și Encea Florin, a realizat o diagnoză 
prin care s-au identificat problemele cu care se confruntă elevii liceului, precum și cauzele care 
determină: rata abandonului crescută; rata de absolvire scăzută; rata de participare scăzută la 
examenul de bacalaureat; rata de promovare a examenului de bacalaureat scăzută: 
1.Medii mici de admitere 

Elevii înscriși în clasa a IX-a de liceu în cadrul Colegiului Tehnic Mediensis au medii 
mici de admitere (an școlar 2017-2018-35% medii mai mici decât 5, 40% între 5 si 6, 25% între 
6 si 7,) ceea ce determină o adaptare pedagogică și relaționară dificilă la standardele educaționale 
specifice noului mediu școlar. Necondiționarea mediei de admitere în liceu și a consilierii 
vocaționale deficitare la nivelul claselor a VIII-a, au efecte directe asupra performanțelor școlare 
ale acestor elevi, care nu reușesc să recupereze lacunele pe parcursul celor 4 ani de liceu. Aceste 
cauze duc la un nivel de interes diminuat pentru progresul școlar, intensificarea demotivării 
elevilor în ceea ce privește dezvoltarea lor personală, a creșterii ratei abandonului școlar și a 
dezinteresului față de exigențele examenului de bacalaureat. 

 
2.Atitudine negativă și motivație scăzută pentru învățare 

În primul rând, lipsa deprinderilor de a învăța, determină dezvoltarea unei atitudini 
negative față de activitatea de învățare. La aceasta se mai adaugă lipsa deprinderilor de a face 
față obstacolelor, de a rezolva problemele din viața lor, lipsa exercițiului de a-și fixa scopuri 
realiste, pe pași mărunți. Elevilor le este teamă de eșec și acest lucru îi determină să aleagă 
modalități dezadaptative de a face față (chiul, abandon). Cu o stimă de sine redusă, fără 
susținerea familiei, atenți la modelul societal promovat (efort minim-efect maxim) acești elevi 
consideră că școala nu reprezintă o garanție a succesului în viață. 

 
3.Relație școala-familie deficitară: 

Acțiunile diriginților concentrate pe sensibilizarea părinților în legatură cu oportunitatea 
educației și riscurile abandonului școlar au fost nepopulare, iar prezența părinților a fost modică 
(an școlar 2016-2017 doar un procent de 30% din totalul părinților au participat la ședințe sau 
orele de consiliere). În cazul elevilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, familii 
monoparentale sau ale căror familii se confruntă cu probleme socio-economice, lipsa 
supravegherii, dar și lipsa suportului emoțional din partea familiei poate orienta adolescentul 
spre anturaje care emoțional îi conferă securitate și siguranță, dar din punct de vedere al valorilor 
promovate în astfel de grupuri duce la îndepărtarea acestuia de școala (absenteism, abandon 
școlar). 

 
4.Navetă cronofagă și energofagă: 

În ultimii 7 ani s-a dublat numărul elevilor care au mediul de rezidență rural și fac zilnic 
naveta, ajungând la un procent de 60% în anul școlar 2017-2018. Efectuarea navetei care 
presupune în unele cazuri distanțe de 45 km, trezirea la ore matinale au efect negativ asupra stării 
de oboseală a elevilor și a timpului dedicat pregătirii pentru școală. Acești elevi ajung în școală 
începând cu ora 6, iar programul lor școlar debutează la ora 7 sau 8, perioadă de timp când ei 
rămân nesupravegheați. 

 
 Pornind de la particularitățile școlii noastre, echipa de proiect a propus un set de 

activități. 
1. Pentru nivelul scăzut al clasei inițiale (a IX-a) s-a propus:  
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a) Activități remediale în regim de after-school; 

b) Implicarea elevilor care pot face față nivelului liceal în sprijinirea celor care au 

dificultăți; 

Beneficiile soluțiilor ar putea fi: 
a) Recuperarea întârzieririlor pentru o parte relevantă dintre elevii cu dificultăți de învățare; 

b) Creșterea motivației pentru învățare pentru elevii care sprijină pe colegii lor; 

Posibile riscuri sunt: 
a) lipsa interesului elevilor de a participa la orele remediale 

b) posibilitatea neatingerii progresului școlar așteptat 

2. Pentru remedierea atitudinii negative și motivației scăzute pentru învățare: 
a) Realizarea de activități de tip „recompensă” pentru elevii care se vor implica în 

activitățile remediale; 

b) Realizarea de consiliere motivațională (de către psihologi școlari) pentru elevii aflați în 

situații de învățare dificile; 

Beneficiile soluțiilor ar putea fi: 
a) Ruperea cercului vicios eșec școlar - lipsă de motivație - confirmarea eșecului - 

perpetuarea eșecului; 

b) Creșterea generală a performanței școlare la clasele de liceu; 

Riscurile ar putea fi: 
a) Anticiparea eronată a stimulilor motivaționali eficienți; 

b) Implementarea deficitară a consilierii de tip motivațional; 

3. Pentru problema relației deficitare dintre școală și familie, s-a degajat următoarea soluție 

posibilă: 

a) Informarea riguroasă și rapidă a părinților privind situația școlară a elevilor prin 

intermediul catalogului on-line; 

Beneficiile soluției ar putea fi: 
a) Îmbunătățirea comunicării cu părinții 

b) Scăderea numărului de absențe nemotivate  

Riscurile ar putea fi: 
c) Raport cost/beneficiu slab pentru softul de catalog online; 

d) Implicare deficitară a profesorilor care nu au aptitudini tehnice suficiente; 

4. Pentru problema navetei și a efectelor ei negative asupra asupra elevilor (consum de timp și 

energie) s-au conturat următoarele soluții: 

a) Amenajarea unui spațiu prietenos de primire a elevilor navetiști care sosesc în școală de 

la ora 6.00 am (sub supravegherea unui cadru didactic) 

b) Activități remediale în regim de after-school cu oferirea gratuită a mesei de prânz în 

regim de catering; 

Beneficiile soluțiilor ar putea fi: 
a) Optimizarea motivației pentru învățare prin sprijinul implicit pe care școala îl oferă 

familiilor; 

b) Creșterea performanței generale în învățare pentru elevii beneficiari; 
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Echipa de proiect a creat premisele unei largi consultări a comunității, organizând focus 
grupuri și ședințe în școală, în scopul identificării problemelor și provocărilor cu care se 
confruntă elevii școlii noastre, în special cei aparținând grupurilor dezavantajate. Astfel, în data 
de 8 iunie 2017, în intervalul orar 13-15, s-a desfășurat prima sesiune de consultare a comunității 
la care au participat: 11 elevi din clasele IX-XI, 10 părinți, 3 cadre didactice (consilierul școlar, 
consilierul educativ și responsabilul comisiei diriginților), 1 reprezentant al asociației 
Promediensis, 2 reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, respectiv 
reprezentantul Primarului în cadrul Consiliului de administrație al școlii și reprezentantul 
Consiliului Local Mediaș, 2 asistenți sociali din partea Direcției de Asistență Socială din cadrul 
Primăriei Mediaș și Centrul pentru Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș, alți participanți: 
reprezentantul operatorului economic în cadrul Consiliului de administrație al școlii și 
administrator patrimoniu, responsabil cu achizițiile publice, echipa de pregătire a proiectului, 
Bocioancă Ana-director adjunct, Crișan Delia-responsabil arie curriculară Tehnologii, Sima Dan-
responsabil arie curriculara Om și societate, Marin Magdalena-administrator financiar și 
coordonatorul echipei, Tănasă Corina, directorul colegiului. După prezentarea proiectului ROSE 
și a obiectivelor, participanții la prima sesiune de consultare au identificat următoarele probleme 
caracteristice Colegiului Tehnic Mediensis: 
1. elevii din clasa a IX-a au lacune în cunoștințe  
2. relația familie-școală defectuoasă 
3. sunt elevi care dezvoltă o atitudine negativă față de școală 
4. există un număr mare de elevi care efectuează zilnic naveta și dintre aceștia unii ajung la 
școală cu o oră sau mai mult de începerea programului și nu au un spațiu special pentru ei 
amenajat unde se pot pregăti pentru ziua de cursuri  
Acestea au fost principalele probleme identificate de participanții la prima întâlnire cu 
reprezentanții comunității și care, în viziunea proprie stau la baza rezultatelor slabe la învățătură 
și a lipsei de motivație a elevilor, cu efect direct asupra absenteismului, a ratei de participare și 
promovare a bacalaureatului. În cadrul acestei întălniri, a celor 2 focus-grupuri organizate cu 
această tematică, a chestionarelor aplicate la cele 5 clase a XII-a s-au propus diferite soluții, iar 
din categoria celor unanim agreate amintim cele legate de pregătirea suplimentară a elevilor în 
regim de after-school, intervenții pe relația școală-familie, identificare elevilor cu potențial de 
abandon, educația părinților, resurse umane pentru coaching, etc, organizarea unui after-school 
cu activități de remediere cu serviciu de catering, monitorizarea absențelor prin intermediul unui 
catalog on line, închirierea unui mijloc de transport pentru elevii navetiști. 

A doua consultare a comunității a avut loc în data de 21 iunie 2017, participanții fiind 
aceeași (11 elevi, 10 părinți, 3 cadre didactice, 1 reprezentant asociație, 2 reprezentanți ai 
autorității publice locale, 2 asistenți sociali, 1 responsabil achiziții, 1 reprezentant al Consiliului 
de administrație din partea operatorului economic, echipa de pregătire a proiectului). 
Coordonatorul proiectului a prezentat propunerea de proiect realizată în baza discuțiilor și 
sugestiilor din prima întâlnire cu reprezentanții comunității. În propunerea de proiect se regăsesc 
majoritatea activităților discutate la prima întâlnire.  

Unele activități au fost eliminate din proiectul ROSE și au fost introduse în Planul de 
Acțiune al Școlii,  în etapa de de revizuire și se vor realiza din veniturile proprii ale școlii 
(dulapuri individuale pentru elevi, Ziua părintelui), iar o activitate a fost eliminată datorită 
costurilor foarte mari (închirierea mijloacelor de transport pentru elevii navetiști). Obiectivele 
specifice ale proiectului: 
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Os.1 Creșterea performanţelor şcolare în următorii patru ani prin intermediul unor activităţi 
remediale astfel încât rata de promovare a examenului de bacalaureat să crească în primii doi ani 
de la 51,61% la 52% și în următorii doi ani ai proiectului de la 52% la minim 54%. 
Os.2. Optimizarea relației dintre școală și familie prin creșterea procentului de părinți 
participanți la orele de consiliere, ședințele și lectoratele cu părinții de la 30% la 35% după 
primii doi ani de proiect și de la 35% la minim 40% în ultimii doi ani de proiect. 
Os.3. Reducerea numărului de absențe nemotivate de la 31,4 la 20 pe elev/an până la finalizarea 
proiectului în vederea reducerii absenteismului și abandonului școlar și a implicării într-un 
proces instructiv-educativ constant. 
Os.4. Creșterea ratei de absolvire de la 91,43% la ținta finală de 95% prin creșterea nivelului de 
acceptare al activităților școlare în vederea facilitării tranziţiei de la învăţământul liceal la cel 
terţiar şi pe piaţa muncii pentru elevii grupului ţintă. 
Au fost propuse urmatoarele activități: 
Activitatea I.1. Pregătirea suplimentară a elevilor în regim de after-school 
a) Activitatea își propune să crească nivelul de pregătire al elevilor din grupul țintă 
b) Activitatea își propune atingerea obiectivului Os. 1 
c) După terminarea orelor, elevii din grupul țintă sunt motivați pozitiv să rămână încă 2,5 ore la 
școală pentru pregătirea suplimentară la disciplinele: matematică, limba română, biologie, 
geografie,chimie. În prima jumătate de oră a programului after-school, elevii servesc masa. În 
următoarele două, au realizat activitățile remediale/de consolidare propuse de profesorii care 
predau discipline de bacalaureat. Pregătirea s-a făcut după programe particularizate, aprobate în 
comisiile metodice și de către conducerea școlii. Cadrele didactice care au realizat și o fac în 
continuare, activitățile de sprijin la limba si literatura română sunt: prof. Mihai Marcela, grup 
țintă clasa a XII-a, prof. Lăcătuș Daliana grup țintă clasa a XI-a, Luca Florentina, grup țintă clasa 
a IX-a și a X-a. La disciplina matematică, echipa de implementare este formată din prof. Marina 
Crăciun, grup țintă clasa a XII-a și a XI-a, prof. Balogh Gabriela grup țintă clasa a IX-a și X-a. 
Echipa de implementare a fost completată cu prof. Bocioancă Ana care realizează activități de 
sprijin de la nivelul grupului țintă clasa a XII-a, disciplina chimie, prof. Maxim Diana, geografie 
și prof. Delia Cacovean pentru biologie. 
Activitatea I.2. Consilierea elevilor și a părinților / tutorilor legali 

a) Activitatea își propune să optimizeze motivația pentru participarea la educație a elevilor 

b) Activitatea își propune atingerea obiectivelor Os.2 și Os.3 

c) Descriere. Avem în vedere un pachet de activități cu două componente: 

Consiliere de tip dezvoltare personală 

-Consiliere oferită de consilierul școlar 
-Consiliere din partea unui expert extern pentru motivarea elevilor 

-Activități de optimizare a relației cu familia 

-Achziționarea și utilizarea unui catalog electronic: 

-Monitorizarea situațiilor familiale dificile, optimizarea comunicării cu familia, comunicarea cu 
serviciile de asistență soc 
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Activitatea II.2. Mobilități interne 
a) Activitatea își propune să optimizeze motivația pentru participarea la educație a elevilor 
b) Activitatea contribuie la atingerea obiectivului Os.4  
c) Activitatea constă în realizarea de excursii de 1-2 zile, care vor viza fie vizitarea unor centre 
universitare de tradiție (situate la o distanță de 250 km de orașul nostru) fie vizitarea unor târguri 
dedicate promovării educației sau dedicate recrutărilor de personal sau job-hunting. Sunt propuse 
două astfel de activități pe an. Numărul de elevi care va face o deplasare este de maxim 50, 
însoțiți de cadre didactice/asistent medical (conform metodologiei). Selecția elevilor participanți 
în aceste activități se va face pe baza unor criterii clar stabilite – prezența constantă la activitățile 
proiectului fiind una dintre condițiile impuse de la început. Lista de condiții se va alege de 
comun acord de către membri echipei de implementare a proiectului și cadrele didactice din 
proiect. Scopul acestor mobilități este acela de a deschide o altă perspectivă a viitorului fiecărui 
elev. Prezentându-li-se orașele universitare, sperăm ca numărul elevilor care doresc să urmeze o 
facultate să crească. Acest obiectiv de activitate se pliază pe obiectivele proiectului – 
promovarea examenului de bacalaureat fiind o condiție necesară urmării cursurilor unei facultăți. 
Activitățile extracurriculare se vor desfășura în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019. 

Activitatea III.1. Activități de dotare – achiziții hardware 
a) Activitatea își propune să ofere un  o eficiență sporită mediului de învățare școlar 
b) Activitatea își propune atingerea obiectivului Os.1, Os.2, Os.4; 
c) Școala va achiziționa tehnică de calcul respectiv 20 laptop-uri, din care 10 în primul an de 
proiect, pentru a dota spațiul în care se vor desfășura preponderent activitățile de tip pedagogic, 
precum și o parte dintre cele cu caracter extracurricular. 
Achiziții semestru I: 

În primul semestru al anului școlar 2018-2019 au fost realizate 5 achiziții: serviciul de 
catering în valoare de 48.000 lei, achiziționarea unui catalog electronic care să permită părinților 
informarea la zi a progresului școlar cât și a frecvenței la cursuri, în valoare de 4.400 lei, 
rechizite pentru elevi, psiholog, cadre didactice și echipa de proiect în valoare de 3298 lei. În 
vederea dotarii unui nou cabinet de informatică, în primul an al proiectului s-a propus 
achiziționarea a 10 laptopuri, în primul semestru cumpărandu-se deja 7. Ultima achiziție, se 
refera la un serviciu de consiliere si orientare profesională, adresat elevilor din grupul țintă, 
clasele IX-XII și are valoarea de 9288 lei. 

Referitor la activitatea de consiliere si orientare profesională a elevilor, în primul 
semestru au fost finalizate activitățile grupului țintă clasa a XII-a, iar în semestrul al II-lea, 
debutează activitățile de la nivelul grupului țintă-clasele a IX-a. 
 
 
 
 
 


