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  Prezentul raport urmărește să prezinte succint acțiunile derulate în Liceul Tehnologic Special nr 1 

Oradea așa cum s-au dezvoltat din obiectivele Planului managerial pentru anul școlar 2017 – 2018, din 

Planul operațional  și din obiectivele strategice cuprinse în Planul de acțiune al școlii, valabil pentru 

perioada 2017 – 2021. 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.  

Concluziile obținute constituie premisa optimizării atât pentru documentele strategice, cât și pentru 

Planul operațional pentru anul scolar in curs si Planul managerial.  

CONTEXTUL LEGISLATIV 

Din punct de vedere legislativ, organizatoric şi politic, învăţământul preuniversitar românesc pentru 

anul şcolar 2017-2018  a fost  reglementat prin următoarele documente: 

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificarile si completările ulterioare 

Programul de Guvernare – 2017-2021, capitolul Educaţie 

O.M.E.N. Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar  

LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei; 

O.M.E.N. nr.3382 /2017 cu privire la structura anului şcolar 2017-2018; 

O.M.E.N. nr.  5739/14.11.2016 privind metodologia de miscare a personalului didactic din 

invatamântul preuniversitar in anul școlar 2017-2018 cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea 

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

ORDIN nr. 5.573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 

a invatamantului special si special integrat 

ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar cu completarile si 

modificarile ulterioare  

În anul şcolar 2017 – 2018, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate din unitatea 

noastră, a fost organizată şi desfăşurată în funcţie de prevederile legislative mai sus menţionate; 

activitatea de conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, menite să 

îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate din şcoală .  

I. Analiza institutională a Liceului Tehnologic Special Oradea 

Misiunea scolii:  

Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Oradea, oferă un proces instructiv-educativ recuperator,  

orientat pe stilul de învățare al elevilor, nevoile și aspirațiile individuale ale acestora, sprijinindu-i și 

ajutându-i pe aceștia  în atingerea țelurilor propuse. 

Ne pasă, respectăm diversitatea, lucrăm în echipă prin empatie, talent, caracter și 

profesionalism, pentru transformarea fiecăruia în cetățean adaptat cerințelor familiei și societății. 
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Viziunea scolii : Educă, sprijină, transformă! 

 

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor  Planului managerial precum şi a PAS elaborate pentru 

atingerea urmatoarelor priorităţi, obiective şi ţinte strategice: 

 

PRIORITATEA 1: Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii. 

PRIORITATEA 2: Asigurarea şi creşterea calităţii procesului instructiv-educativ 

PRIORITATEA 3: Formarea continuă a personalului în context European 

PRIORITATEA 4: Educația prin activități extra-curriculare 

PRIORITATEA 5: Asigurarea unei infrastructuri materiale moderne 

PRIORITATEA 6: Creșterea autonomiei financiare prin dezvoltarea resurselor extrabugetare 

PRIORITATEA 7: Dezvoltarea parteneriatului dintre şcoală și comunitatea locală 

PRIORITATEA 8: Dezvoltarea dimensiunii europene a educației prin participarea la proiecte și 

programe europen 
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I.1 Analiza SWOT  a activitatii instructiv educative si manageriale  la sfarsitul anului scolar  2017-2018 
 

 

PUNCTE TARI 

 

 Stilul managerial cooperant, constructiv, flexibil, management in 

dezvoltare la nivelul echipei, responsabilitate si transparenta in luarea deciziilor; 

 

 buna pregătire metodică şi de specialitate a cadrelor didactice; şcoala 

beneficiază de personal didactic calificat 

 Circuit informaţional optimizat  

 Bază materială conformă cu nevoile  procesului instructiv educativ 

 Acordarea de şanse egale tuturor elevilor 

 Personal  didactic auxiliar şi nedidactic calificat 

 Participarea profesorilor la cursurile de perfectionare la nivel local,national  

 Realizarea de venituri din  autofinantate prin închirierea de spatii;   

 Existența unei baze de date privind populația şcolară, cadrele didactice, 

normarea, mişcările de personal, examene, documente şi situații contabile etc.;  

 A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activitatilor instructiv-

educative si administrativ-financiare 

  asigurarea de consiliere psihologica si asistenta sociala a elevilor si 

parintilor 

 desfasurarea unor activitati extracurriculare atractive si eficiente si 

popularizarea  

lor in presa locala 

 derularea unui număr mare de proiecte educaţionale (cu Poliţia, 

Jandarmeria, Centrul de prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Direcţia de 

Sănătate Publică, Biblioteca judeţeană, care vizează securitatea elevilor în şcoală 

şi în afara ei, prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, traficului şi 

consumului de droguri, alcool, traficului de fiinţe umane 

 colaborarea cu structurile specializate al I.S.J,Consiliul Judetean Bihor, 

PUNCTE SLABE 

 

 Colaborarea şcoală –agenţi economici 

 Existenta unui numar de cadre didactice suplinitoare, ceea ce produce 

un anumit grad de discontinuitate a procesului de invatamant  (clase 

Tinca ,Salonta, Beius) 

 Recompensele pentru activitati de exceptie sunt putin stimulative, 

scoala neavand resursele financiare disponibile necesare, 

 Neimplicarea corespunzatoare a parintilor in educarea propriilor copii 

 Absenteismul mare în rândul elevilor,  

 Dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a 

fenomenului de absenteism şcolar la clasele din învăţământul 

obligatoriu; 

 Lacune serioase ale elevilor la obiectele de bază acumulate în şcoala  

generală: dificultăţi în efectuarea calculelor matematice simple,  

aplicarea regulilor de ortografie şi punctuaţie, modalitatea de exprimare 

; programa încărcată la clasa a IX-a nu permite o recuperare în timp util a 

lacunelor din clasele V –VIII 

 inregistrarea regresului la invatatura a unor elevi cu cerinte educative 

special datorita evolutiei afectiunilor. 

 numărul mare de elevi proveniţi din familii defavorizate socio-

economic, 

  Dezinteresul părinţilor în educaţia elevilor, neparticiparea acestora la 

şedinţele cu părinţii, la acţiunile şcolii cu diferite ocazii) 

 Implicarea scazuta a  scolii in proiecte  educative de prevenire si 

combatere a abandonului scolar 
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Departamentul de Protectia Copilului Bihor 

OPORTUNITATI 

 

AMENINTARI 

 

 Disponibilitate pentru procesul instructiv educativ a cadrelor didactice 

 Recunoasterea europeana a diplomelor oferite prin specializarile existente 

in scoala determină cresterea cererii de forta de munca  

 Acesul nemijlocit a cadrelor didactice la informatii de actualitate prin 

mijloace moderne 

 Posibilitatea unui schimb real de experienta prin colaboarea cu alte cadre 

didactice din tara si strainatate 

  Posibilitatea obtinerii  de finantare prin proiecte şi programe 

 Politica de finantare pe baza unor proiecte si  programe a Uniunii Europene 

 Parteneriate cu institutii ale autoritatilor locale si cu agentii economici. 

 

 

 Starea economica si sociala modesta a majoritatii familiilor din care 

provin elevii determină o slaba preocupare pentru progresul scolar si 

pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor. 

 Cadru legal nestimulativ pentru colaborarea dintre unitățile şcolare si 

agenții economici; 

 slaba motivare financiară a cadrelor didactice pentru implicarea în alte  

activităţi educative; 

 „oferta negativă” a străzii care conduce la acte de indisciplină, lipsa de 

interes faţă de şcoală şi activităţile educative absenteism şi tendinţa de 

abandon şcolar; 

 dezinteresul părinţilor faţă de şcoală, slaba lor implicare în activităţile 

şcolii 

 Nivelul de trai scăzut determină elevii ciclului superior sa abandoneze 

scoala pentru a se incadra si a sprijini material familia 

 Micsorarea numarului de clase/ a populatiei scolare determina pericolul 

restrangerii 
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II. Analiza calitaţii învaţamantului la Liceul Tehnologis Special nr.1 

 
 II.1Analiza populatiei scolare 

 

1.Liceul Tehnologic Special nr 1  scolarizeaza si profesionalizeaza elevi la invatamantul special  in urmatoarelede  

forme de invatamant: 

 - nivel primar ( clase Salonta , Tinca,Beius) 

 - nivel gimnazial clase Oradea  Salonta , Tinca,Beius 

 - profesional in domeniile: constructii, mecanica estetica si igiena corpului omenesc,turism si 

alimentatie,agricultura industrie textila si pielarie,   

 Rezultate generale la învăţătură: 

Situaţia statistica la începutul anului şcolar 2017 –2018  reflectă că am pornit la drum cu un efectiv  de  

471 elevi organizaţi în 45 clase invatamant special, 24 clase invatamant profesional  6 clase stagii de 

pregatire practica 9 clase invavtamant gimnazial,6 clase invatamant primar cu desfăşurarea procesului de 

învăţământ într-un singur schimb pentru invatamantul de zi.  

La sfârșitul anului scolar 2017-2018  414 elevi au promovat  si 51+ 6 elevi alte situatii elevi au fost 

declarati repetenti .  

În  continuare se poate prezenta o situaţie care reflectă statistic promovarea pe tranşe de medii şi pe ani de  

studiu, pentru toate nivelele de invatamant. 
 

Situatia statistica ANUALA  privind promovabilitatea si frecventa la elevi  se prezinta astfel : 

 

Nivel de 

invatamant 

Elevi  

inscrisi 

Elevi 

promovati 

Promovabilitate  Elevi 

repetenti 

Total 

absente 

Absente  

motivate 

Primar 57 56 98.2 1 2376 984 

Gimnazial 95 79 83.33 16 6802 3158 

Profesional 97 82 95,34 15 6331 3940 

86 78 90,69 8 2844 1772 

81 73 90,12 8 4301 1875 

SPP 55 46 83,36 9 391 203 

Total 

elevi/scoala 

471 414 87,78 57 22275 11379 

 

                    Situatia privind promovabilitatea pe nivele de invatamant  an scolar 2017-2018 

 

 

 

PRIMAR GIMNAZIAL IX X XI SPP

57 

95 97 
86 

81 

55 56 

79 82 78 
73 

46 

ELEVI INSCRISI

ELEVI
PROMOVATI
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2.Situaţia disciplinară a elevilor: 

      În ceea ce priveşte situaţia disciplinară a elevilor, in anul scolar 2017-2018  s-au înregistrat abateri 

disciplinare consemnate in registrul de procese verbale pentru  agresivitate fizica grava  (2 cazuri ) 

 Cele mai multe sunt legate de absenţele nemotivate, care au determinat ,pe lângă rezultatele slabe la 

învăţătură şi scăderea notelor la purtare. 

Pentru descurajarea  absenteismului au fost  iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând în esenţă o 

creştere a consecvenţei aplicării prevederilor regulamentare. Astfel dirigintii au pastrat o stansa legatura  

cu reprezentanti legali ai elevilor  in vederea confirmarii motivul pentru care elevul a absentat de la 

scoala.De asemenea parintii au fost informati permanent prin intermediul cartilor postale cu privire la 

situatia disciplinara a elevilor  Cu toate acestea, numărul total şi normat de absenţe (pe elev) înregistrate a 

fost în continuare ridicat.  

      Absenteismul ridicat –fenomen înregistrat, de altfel, în întreg sistemul de învăţământ la această dată, 

este explicat de factori de natură externă unităţii de învăţământ, şi mai putin de factori de natură internă. 

Astfel, un inventar minimal a acestor factori ar include: 

1)Factori de natură externă: 

a.Copii din familii monoparentale  (situaţie întâlnită la aproximativ 20% dintre elevi) 

b.Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii a căror interes pentru studiile 

copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economică precară (aproximativ 50% dintre elevi) 

c .Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de la şcoală este 

justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare.  

   Acţiunea concertată asupra influenţei acestor factori, în special asupra celor de natură internă aflaţi sub 

controlul unităţii de învăţământ, constituie priorităţi pe termen mediu şi lung. Acţiunile întreprinse în acest 

sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, 

îmbunătăţirea ofertei de activităţi extraşcolare şi extracurriculare şi consecvenţă şi seriozitate în aplicarea 

regulamentelor şcolare. 

 Elaborarea la nivelul Liceului Tehnologis Special nr 1 a planului operational privind prevenirea si 

combaterea absenteismului si abandonului scolar 

Actualizarea bazei de date privind frecvennta abandonului scolar si identificarea cauzelor acestuia 

Aplicarea de chestionare in vederea stabilirii cauzelor abandonului scolar          
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                                          SITUAŢIA  FRECVENŢEI  AN  SCOLAR   2017 -2018 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR GIMNAZIAL IX X XI SPP

2376 

6802 
6331 

2844 

4301 

391 

984 

3158 

3940 

1772 1875 

203 

TOTAL ABSENTE

ABSENTE MOTIVATE
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Situatia absentelor sem I si II  

 

 
 

3.Rezultatele la examenele nationale 

  Promovabilitatea la examenele de certificare a competentelor profesionale a fost de  100%,la nivel 3 de 

calificare. 

IV. RESURSE UMANE 

  In acest anul scolar 2018 - 2019, incadrarea cu personal a respectat numarul de posturi aprobate de ISJ 

Bihor dupa cum urmeaza: 

   Personal angajat: din care: 

     -posturi/norme didactice - 96.34 
     -personal didactic auxiliar -28 

     -personal nedidactic - 27 

Personalul didactic încadrat în anul şcolar 2017-2018 a fost  reprezentat de 92 de cadre didactice dintre 

care 61  titulari şi 31 suplinitori calificati 91 cadre didactice asociate/necalificate1, cu experienţă didactică 

deosebită, grade corespunzătoare vechimii, deschise pentru perfecţionare şi sporirea calităţii actului 

instructiv –educative. Numarul de posturi / norme didactice: 96.34     
 

 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 Personal didactic calificat  91   

 Personal didactic necalificat  1  

2012 

1215 
1614 

2410 

803 

4319 

1629 

2687 

4392 

1589 

391 

6331 

2844 

4301 

6802 

2392 

391 

ABSENTE SEM I

ABSENTE SEM II

TOTAL ABSENTE CLASA

cadre 
didactice 
titulare 

66% 

cadre 
didactice 

suplinitoare 
34% 

Cadre didactice in anul scolar  
2017-2018 
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 Gradul I – 43,Gradul II-22,Gradul def.-16, Debutanti - 10 

 

 
 

 V. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

     Liceul Tehnologic Special şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul  şcolar 2017-2018  în 

conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională 

ale MEN, precum şi cu respectarea misiunii şcolii, a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul 

managerial, vizând atingerea următoarelor ţinte strategice : 

- creşterea calităţii procesului de predare - învăţare - evaluare din perspectiva asigurării calităţii în 

educaţie; 

- adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor, din perspective 

evoluţiei socio–economice; 

- dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie; 

- asigurarea eficienţei activităţii manageriale, prin identificarea punctelor tari şi a punctelor 

perfectibile în activitatea de conducere. 

- aplicarea unor modalităţi eficiente de evaluare şi control a activităţii didactice şi educative - 

asigurarea resurselor materiale. 

- valorificarea eficientă a resurselor umane din şcoală. 

- desfăşurarea eficientă a activităţilor didactice din perspectiva finalităţilor şi a obiectivelor 

ciclurilor curriculare precum şi a profilului de formare al elevilor. 

- instituirea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional şi social. 

- continuarea eforturilor pentru personalizarea şcolii. 

 
1.Realizarea documentelor de proiectare manageriala   

 
              Echipa managerială, plecând de la analiza SWOT, a realizat proiectarea, organizarea şi 

implementarea  planului managerial al şcolii. Conducerea operatională, controlul şi evaluarea, motivarea 

personalului au fost realizate împreună cu Consiliul de Administraţie 

 Documentele de proiectare managerială sunt concepute în conformitate cu actele normative in vigoare, in 

elaborarea acestora plecandu-se de la diagnoza activităţii anterioare. 

 Proiectarea managerială pentru  anul şcolar 2017-2018 a însemnat realizarea la timp a următoarelor 

documente:  intocmirea  Planului de acţiune al şcolii 2017-2021; Planul de şcolarizare 2018-2019, Planul  

managerial anual si semestrial; Oferta educaţională; Programul activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare; Programele de activităţi anuale şi semestriale ale catedrelor şi comisiilor de lucru; Statul de 

Grad didactic I 
47% 

Grad didactic II 
24% 

Definitivat 
18% 

Debutanti 
11% 

Distributia pe grade didactice a personalului  didactic 
angajat in anul scolar 2017-2018 
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funcţii; Proiectul de buget pe 2018; Tematica şedinţelor Consiliului profesoral şi ale Consiliului de 

administraţie,Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor. 

 La începutul anului şcolar, prin decizii interne s-au numit: secretarii consiliului profesoral şi de 

administraţie, diriginţii, şefii de comisie metodica si cei ai diferitelor comisii de lucru. 

 

2. Inspectia tematică 

 Pe parcursul anului scolar 2017-2018 au fost efectuate 3 inspectii tematice realizate de ISJ Bihor prin 

inspectorii scolari de specialitate 

 Tematica inspectiilor: 

-Intocmirea documentelor scolare  

-Constituirea Comisiilor metodice, a comisiilor pe domenii ,Consiliul reprezentativ al Parintilor,Consiliul 

elevilor 

- Monitorizare CDS  

-Respectarea legislatiei in vigoare respectiv a metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de 

certificare a competentelor profesionale 

-Monitorizarea examenului de certificare a competentelor profesionale 

-Monitorizarea activității de elaborare a documentelor de proiectare managerială la nivelul condudcerii 

unității de învățământ și la nivelul comisiilor catedrelor. 

-Monitorizarea centralizării și soluționării scrisorilor, sesizărilor și reclamațiilor. 

-Monitorizarea activităţii personalului didactic auxiliar. 

-Monitorizarea demersurilor de prevenire și combatere a fenomenului violenței în mediul școlar și în 

proximitatea acestuia. 

-Monitorizarea activității de consiliere și orientare, a activităților educative. 

-Consilierea, îndrumarea şi controlul proceselor de constituire a catedrelor şi a formaţiunilor de studiu. 

-Monitorizarea și evaluarea activităților de formare și perfecționare. 

-Analiza măsurilor de reducere și prevenire a fenomenului de abandon școlar și absenteism. 

 

5.Relatiile cu mass-media 

Pe parcursul anului scolar 2017-2018 s-a asigurat  legătura permanentă cu reprezentanţii mass-media în 

vederea acoperirii mediatice a evenimentelor din viaţa şcolii, pentru îmbunătăţirea permanentă a imaginii 

instituţiei, obiectiv realizat si  prin postarea de communicate de presa  si  pe pagina web a 

institutiei  :wwwlicspec1oradea.ro, www  ovidan.ro ,  

 

 VI. DESFASURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

Activitatile comisiilor metodice 

Toate catedrele de specialitate şi-au desfăşurat activitatea conform programelor de specialitate şi a  

planificărilor calendaristice individuale, documente depuse la dosarul catedrei. În cadrul formării continue 

(comisii metodice, cercuri pedagogice, consilii profesorale) s-a urmărit concordanţa cu tematica de 

perfecţionare stabilită la începutul anului şcolar, realizându-se o autoinstruire prin informare continuă,  

atât în specialitatea proprie, cât şi în domeniul psihopedagogic şi metodic, valorificarea experienţei  

didactice prin activităţi cu caracter demonstrativ (interasistenţe, dezbateri interactive, lecţii deschise),  

participarea la activităţile metodice din şcoală şi din afara şcolii, elaborarea unor lucrări de speciali 

tate, referate pentru comisiile metodice, cercurile pedagogice, consiliile profesorale etc. 

Activitatea de la nivelul  comisiilor metodice s-a desfăşurat după un plan managerial bine stabilit de către 

responsabilii catedrelor/comisiilor şi s-a centrat pe: cunoaşterea documentelor curriculare şi şcolare, 

metodica predării disciplinei, metodele şi instrumentele de evaluate, formarea unor atitudini si 

comportamente la elevi, legătura profesorului cu comunitatea (profesională, familial) 
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Toate comisiile de lucru şi au întocmit proiectele de activitate la începutul anului şcolar iar  transpunerea 

lor în practică s-a urmărit de către conducerea şcolii (director, director adjunct).  

Periodic, în Consiliul de Administraţie, s-au analizat rezultatele şi eficienţa  activităţilor desfăşurate. 

Planificările anuale şi semestriale au fost realizate la timp şi în concordanţă cu cerinţele programelor in 

vigoare. Nu s-au constatat situaţii în care materia planificată să nu se fi predat în întregime şi la timp. La 

sfarsit de semestru s-au intocmit rapoartele de analiza a activitatii, s-au analizat rezultatele. Rapoartele de 

analiză ale activităţii comisiilor metodice întocmite de responsabilii comisiilor sunt anexe ale acestui 

document. 

 

 1. ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A DISCIPLINELOR SOCIO UMANE 

                        
În acest an scolar obiectivele propuse au fost: 

-predarea şi evaluarea cunoştinţelor elevilor în conformitate cu cerinţele programei scolare,respectiv cu cele ale 

programei adaptate pentru învăţământul special ,elaborând proiecte didactice,fişe de lucru şi fişe de 

evaluare,globale şi individuale,precum şi seturi de exerciţii.  

- notarea elevilor şi parcurgerea ritmică a materiei conform planificărilor semestriale şi anuale ,adaptând materia 

în funcţie de posibilităţile de învăţare a elevilor de la învăţământul special. 

- centrarea procesului educativ pe formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor 

- evaluarea internă periodică a calităţii activităţii educative la nivelul catedrei 

- creşterea promovabilităţii elevilor la examenul la bacalaureat, disciplina Limba romana,limba engleza,  

 Activitatea didactică 

 Întocmirea planificărilor calendaristice semestrul I+ II, conform curriculum-ului. 

 Întocmirea fişelor de evaluare, de feed- back şi de înregistrare a progresului elevilor. 

 Aplicare teste iniţiale / sumative şi finale 

 toţi membrii comisiei metodice a disciplinelor socio-umane au fost preocupaţi de  predarea 

invatarea şi evaluarea cunoştinţelor elevilor în conformitate cu programele scolare in vigoare, 

respectiv cu cele ale programei adaptate pentru învăţământul special, elaborând planificările 

semestriale, dar şi proiecte didactice, fişe de lucru, fişe de evaluare globale şi individuale precum 

şi fişe cu exerciţii.  

 S-a urmărit de asemenea notarea ritmică a elevilor, atât  prin evaluări scrise cât şi forme de 

evaluare alternativa. 

 Lunar au fost organizate şedinţele comisiei metodice conform planificării realizându-se de 

asemenea toate activităţile propuse pentru acest semestru şi atingându-se toate obiectivele stabilite 

cu toţi membrii comisiei.  

 Toţi membrii comisiei au fost asistaţi la ore conform unei planificări stabilite la începutul 

semestrului de  responsabilul de catedră  

 Au fost sustinute lectii demonstrative  la limba engleză, cl-a-V-a,,My house-My room” de către 

prof.Micula Alexandra, la limba și literatura română susținută de d-na.prof.Fazecaș Manuela  la 

clasaa-IX-a G – Poezia ,,Numai una” de George Coșbuc- comentarea pe scurt a poeziei, ,,Nivelul 

lexico semantic, sensul propriu și sensul figurat”-prof.Nadiș Cristina, clasa a-XI-a B. 

      Activitatea educativa:  

  - 26.septembrie 2017-“Zilei limbilor europene- s-a organizat de către profesorii care predau  limbi străine 

o activitate care s-a adresat claselor a X-a şi a XI-a, elevii au participat la un concurs de cultură generală cu 

întrebări despre specificul ţărilor europene. Apoi a urmat realizarea unui panou din cărţi poştale cu steagul 

ţării şi salutul specific. Materialele realizate au fost expuse în sala de limbi moderne. Responsabilii acestei 

activităţi au fost: prof Micula Alexandra care a prezentat în cadrul comisiei referatul cu titlul,,Ziua limbilor 

moderne” și  prof.Olar Aurel care a prezentat referatul cu titlul,,Rolul limbilor străine în dezvoltarea culturii 

elevilor” 

       -  5 octombrie -, Ziua educatorului”, prilej cu care câtțva elevi din clasele a V,VI,VII au ținut un discurs 

despre importanța dascalului în societatea noastră  și au recitat câteva poezii dedicate dascălului, elevii fiind 

pregătiți de catre profesorii de limba română ai școlii noastre, respectiv prof.Șumălan Mihaiela, prof Nadiș 
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Cristina, prof.Balotă Laura, prof.Fazecaș Manuela prof.Ioana Mărcuț, prof.Leș Tudorel, prof.Balotă Laura 

care a susținut  în cadrul comisiei și referatul cu titlul ,,Rolul și importața educatorului în formarea elevilor” 

          -22 octombrie ,,Ziua internațională a bibliotecilor”- Lansarea Proiectului educațional,,Biblioteca –

Paradisul Cărților”, coordonat de d-na prof.Șumălan Mihaiela.Activitate în incinta bibliotecii școlii  cu elevii 

coordonată de bibliotecara Ostafiev Angela. Prezentare material Power Point,,Calendarul autorilor de 

literatură” realizat de d-na prof.Fazecaș Manuela. Concurs de eseuri realizate de elevi,,Importanța lecturii în 

formarea personalității elevului”, activitate coordonată de prof.Balotă Laura, prof.Nadiș Cristina coordonat 

activitatea de lecturare a cărților,,Cartea-făclia lumii”, prof.Simuț Adrian a vorbit elevilor despre rolul cărților 

pe temă religioasă în dezvoltarea culturii . 

        -17-noiembrie-2017 a avut loc Cercul Pedagogic al profesorilor de cultura generala pentru învățământ 

special, organizat la C.S.E.I.Orizont Oradea, cu tema ,,Alternative în educația copiilor cu CES, iar pentru 

înv.de masă cercul pedagogic a avut ca temă,,Metode moderne de predare învățare și evaluare”,desfășurat la 

Liceul Teoretic,,Aurel Lazăr” Oradea.    

  - Concurs de creație literară și recitare,,Ninge cu versuri” la care au participat elevii selectați din toate 

clasele  cu înclinații artistice în a recita poezii. 

     -,,Omagiu adus marelui poet Mihai Eminescu”-Program de cântec și poezie. 

Masă rotundă unde s-a prezentat imagini din viața și activitatea autorului urmată de o vizită la statuia 

autorului din centrul orașului Oradea.     

  

                 

       2.   ACTIVITATEA  COMISIEI METODICE  DISCIPLINELOR STIINȚE REALE 
Comisia a desfăşurat activităţi care au avut drept scop perfecţionarea cadrelor didactice, îmbunătăţirea procesului 

instructiv-educativ, precum şi schimbul de experienţă între  profesori,  

Activitatea didactica: 

 intocmirea planificărilor calendaristice conform curriculumului. 

 Întocmirea fişelor de evaluare, de feedback şi de înregistrare a progresului elevilor. 

 Aplicare teste iniţiale / sumative şi finale 

 intomirea si aplicarea programelor personalizate de interventie pentru elevii cu cerinte educative 

special 

 adaptarea programelor scolare pentru elevii cu cerinte educative special 

 Activitatea metodica 

-          Referate:  

 Interdisciplinaritate– prof. Crăciun A 

  Conexiunea dintre științe și disciplinele tehnologice– prof. Dobai V 

  Rolul mijloacelor moderne în eficientizarea procesului educațional –prof. Varga I 

 Metode moderne de evaluare la ora de matematica –prof. Hoffmann Bronț V. 

 Metode alternative de evaluare la disciplina fizica–prof. Bănică D. 

 Rolul educației pentru sanatate- prof. Bobiș Ramona 

 Ulilizarea calculatorului în procesul educațional –prof. Rugea M, 

-    Lectie demonstrativă  

 Matematică- prof. Borbely S 

Analiza SWOT. 

PUNCTE TARI 

- există planuri cadru pentru toate nivelele de pregătire 

- s-a realizat adaptarea curriculară pentru învăţământul special 

- se foloseşte munca diferenţiată 
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- toate cadrele didactice din comisie sunt calificate, cu gradul didactic I, II 

- există interes pentru activităţile de formare şi perfecţionare continuă 

- se aplică la clasă, în cadrul lecţiilor de ştiinţe, achiziţiile profesionale 

- membrii comisiei au atribuţii clar delimitate 

- există o foarte bună comunicare între membrii comisiei 

- cabinetele sunt bine dotate, există conexiune la internet 

- demarararea  activității pentru realizarea unui caiet de lucru al elevului la biologie si matematica 

clasa 11 

PUNCTE SLABE 

- pondere foarte mică a elevilor performanţi 

- interes scăzut faţă de ştiinţe 

- lipsa motivaţiei pentru studiu 

- lipsa timpului necesar studiului (navetă, lucru în gospodărie) 

- rezultate slabe la evaluarea iniţială şi semestrială 

- lipsa manualelor școlare  

OPORTUNITĂŢI 

- colaborare bună cu inginerii şi maiştri în vederea cooperării pentru dezvoltarea cunoştinţelor 

ştiinţifice necesare meseriei 

- colaborarea cu profesorul psihopedagog în vederea ameliorării problemelor comportamentale şi a 

aplicării metodelor adecvate de lucru 

- colaborare cu părinţii şi pedagogii  

AMENINŢĂRI 

- discrepanţă mare între programele de la nivel de gimnaziu şi cele de la învăţământul de masă care 

trebuiesc adaptate pentru învăţământul special 

- volum mare de cunoştinţe în raport cu timpul alocat însuşirii lor 

- număr mare de elevi proveniţi din familii cu situaţie socio-economică scăzută 

 

 

3. ACTIVITATEA COMISIEI METODICE  A  DISCIPLINELOR  TEHNOLOGICE 

 

Activitatea didactică s-a desfăşurat pe baza documentelor de proiecte didactice realizate conform 

normativelor în vigoare şi adaptate la nivelul claselor. Deasemenea, s-a avut în vedere corelarea 

competenţelor cu conţinuturile. 
Obiective propuse 

 Abordarea unor strategii didactice diversificate pentru asigurarea succesului şcolar la examenele de 

certificare a competentelor profesionale 

 Utilizarea metodelor activ- participative în procesul de învăţare 

Activităţi (pentru îndeplinirea obiectivelor) 
 

 toate cadrele didactice (ingineri, maistri, profesori) si-au intocmit planificarile calendaristice 

anuale si semestriale conform programelor scolare, atat la disciplinele teoretice cat si pentru instruirea 

practica. 

 Elaborarea şi aplicarea testelor iniţiale, interpretarea rezultatelor şi măsurile pentru asigurarea 

succesului şcolar; 

 Pregătirea elevilor din anii terminali pentru examenul de certificare a competentelor; 

 Desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare, urmând realizarea competenţelor 

corespondente programei şcolare; 

 Susţinerea unor activităţi demonstrative şi a unor referate; 
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 Participarea la activităţile cercurilor metodice la nivel judeţean; 
 Continutul activitatii de invatare a fost corelat cu obiectivele generale, prevederile programei si numarul de 

ore aferente. 

 La ore s-a lucrat diferentiat in functie de nivelul clasei si uneori de nivelul fiecarui elev, folosindu-se si 

metoda centrata pe elev (dupa caz). 

Activitatea metodica: 

 Activităţile propuse şi desfăşurate în acest semestru sunt: 

 
NR. 

 

CRT. 

 

DENUMIREA TEMEI 

FORMA 

 DE 

DESFĂŞURARE 

 

LUNA 

 

RĂSPUNDE 

1.  Realizarea  testelor de evaluare 

curentă/ sumativă şi a fişelor de 

lucru. 

Atelier de lucru Februarie Membrii comisiei 

2.  “Individualizarea şi diferenţierea, 

modalităţi de eficientizare a 

instruirii”. 

Referat 

 

Lecţie 

demonstrativă 

Martie Todica Marcela 

 

Balaj Lucia 

3.  Participarea la cercul pedagogic. 

 

„Evaluarea –tipuri şi instrumente” 

-abordare teoretică 

-aplicaţii practice 

 

 

Masa rotundă 

 

Dezbatere 

 

 

Aprilie 

 

Membrii comisiei 

 

Muşet Livia 

4.  “Rolul instructiv-educativ al 

activităţilor extracurriculare” 

–programul “ Scoala altfel’:”Să 

ştii mai multe să fii mai bun!” 

 

Activitate practică 

 

Mai Membrii comisiei 

5.  Integrarea elevilor cu CES: 

actualităţi şi perspective. 

Analiza activităţii comisiei 

metodice la finele sem.II. 

Referat 

 

 

 

Iunie Cipleu Liliana 

Membrii comisiei 

 

Responsabil CM 

 

Pe lângă aceste activităţi membrii comisiei metodice au urmărit şi realizat: 

 Activităţile didactice au avut în vedere şi: 

 Promovarea unei relaţii de comunicare deschisă între profesori şi elevi, care să stimuleze cultivarea 

valorilor etice, estetice, civice şi personale, să modeleze atitudini şi comportamente responsabile; 

 Adoptarea unor modele instrucţionale activ-participative, ce favorizează înţelegerea şi apropierea 

conţinuturilor de specialitate cu transpunerea lor in activitatea practică; 

 Extinderea metodelor alternative de evaluare a informaţiilor de specialitate  şi de dobândire a 

competenţelor specifice. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, se impune ieşirea din “clasic”, 

folosirea metodelor moderne de predare-invăţare-evaluare, studierea noilor probleme de metodică şi o 

atenţie sporită asupra sub/supra evaluării. 
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ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 Realizarea unei transparenţe a deciziilor printr-o 

comunicare continuă între membrii comisiei 

metodice – membrii catedrei au colaborat în 

permanenţă de-a lungul semestrului şi şi-au 

îmbunătăţit activitatea prin schimburi de idei, 

dialoguri deschise, discuţii ocazionale; 

 Realizarea, în general, a conţinutului ştiinţific al 

lecţiilor şi a instruirii pe fondul esenţializării şi 

structurării acestuia, în felul acesta asigurându-se 

caracterul formativ-participativ al învăţării ; 

 Ateliere de lucru si laboratoare de specialitate dotate 

corespunzator; 

 Respectarea termenelor în proiectarea  activităţilor 

instructiv- educative; 

 Implicarea cadrelor didactice în proiecte locale, 

regionale şi naţionale; 

 Organizarea de activităţi extraşcolare  

(concursuri, spectacole, expoziţii, etc.); 

 Antrenarea elevilor în activităţi cu rol socializator; 

 Disponibilitatea conducerii în a sprijini deschiderea 

spre nou; 

 Preocupări din partea cadrelor didactice pentru a 

stabili o bună relaţie de comunicare profesor-elev ; 

 Lucru individual şi pe grupe cu elevii ; 

 

● Neimplicarea părinţilor în procesul 

instructiv-educativ şi în sprijinirea 

dezvoltării relaţiilor părinţi-şcoală-

comunitate; 

● Lipsa de exerciţiu în special a elevilor nou 

veniti în şcoală pentru activităţile practice; 

● Mediile defavorizate de provenienţă ale 

majorităţii elevilor; 

● Lipsa manualelor scolare de specialitate;  

● Lipsa softurilor educationale, materiale 

audio-video create pentru disciplinele de 

specialitate; 

● Utilizare  insuficientă a lecţiilor 

interactive;  

● Grad ridicat de dificultate al informaţiilor 

pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

● Participarea la activităţi de formare continuă ; 

 Valorificarea potenţialului uman-profesori şi elevi ; 

 Autoevaluarea proprie astfel încât profesorul poate 

deveni model moral, comportamental pentru elevi. 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin 

iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de 

roluri; 

●Intocmirea Programelor de intervenţie personalizată 

pentru elevii care întampiuna greutăţi în asimilarea 

conţinuturilor şi atingerea competenţelor profesionale; 

●Echipă cu o bună colaborare care poate fi stimulată 

usor; 

●Orientarea către proiecte şi parteneriate la nivel 

naţional şi regional; 

●Perfecţionarea metodelor de lucru cu elevii; 

●Posibilitatea de a realiza activităţile practice în 

laboratoare de specialitate; 

●Posibilitatea cooptării unor noi agenţi economici din 

domeniu unde elevii să-si desfaşoare stagiile de 

pregătire practică. 

● Motivaţia scăzută a elevilor pentru 

învăţare. 

● Elevi cu carenţe serioase în educaţie, 

dobândite până la venirea în şcoala 

noastră. 

● Dezinteresul părinţilor şi situaţia financiară 

precară a anumitor familii implică lipsa 

elevilor de la orele de curs; 

● Indiferenţa faţă de activitatea celuilalt; 

● Reticenţa deschiderii la nou; 

● Incapacitatea în comunicarea, colaborarea 

cu persoane aparţinând unor medii sociale 

defavorizate; 

● Lipsa motivatiei atât în randul elevilor cât 

şi al părinţilor faţă de procesul instructiv-

educativ; 

● Lipsa unor legături de tip reţea şcoală-

familie- comunitate. 

● Programele supraîncărcate diminuează 

alocarea de timp pentru munca interactivă cu 

elevii; 
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● Cadre didactice ocupate cu responsabilităţi 

multiple; 

 

Pentru anul şcolar următor au fost propuse următoarele măsuri de eficientizare a procesului 

educaţional: 

- stabilirea unor relaţii de lucru eficiente cu elevii; 

- proiectarea activităţii didactice în raport cu stilul de învăţare al elevilor; 

- sprijinirea elevilor cu lacune sau ritm lent de învăţare, prin pregătire suplimentară; 

- încurajarea elevilor să pună întrebări, să înveţe să descopere; 

- încurajarea şi participarea elevilor la diverse concursuri;  

- pregătirea elevilor pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale şi pentru 

angajare şi integrare pe piaţa muncii; 

- realizarea unor instrumente de evaluare pentru stabilirea baremului minimal corespunzător 

notei 5, pentru atingerea standardelor de instruire propuse şi elaborarea instrumentelor de 

evaluare pentru fiecare modul; 

- derularea graduală a activităţilor,  împărţirea sarcinii de învăţare în paşi mici de realizare, 

facilitând elevilor înţelegerea conţinuturilor parcurse şi dobândirea abilităţilor practice 

conform SPP-urilor; 

- utilizarea unor metode moderne de evaluare bazate pe executarea de lucrări practice,  

proiecte, simulare, studiu de caz, referate, activităţi de învăţare care în prezent sunt folosite 

doar izolat şi de un număr mic de cadre didactice; 

- perfecţionarea cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare şi perfecţionare. 
Rezultate: 

 Realizarea promovabilităţii unui procent ridicat al elevilor la examenele de certificare  a competentelor 

profesionale 

 Participarea si obtinerea de rezultate  la concursurile pe meserii interscolare 

 

  
         

4. ACTIVITATEA COMISIA METODICA OM ŞI SOCIETATE 

 Activitatea Ariei curriculare “OM şi SOCIETATE ”a inceput odata cu constituirea comisiei la inceputul 

anului scolar in sedinta comisiei metodice in care au fost nominalizati toti profesorii care fac parte din 

comisie. Tot in cadrul sedintei s-au trasat directii care trebuie urmate pentru o buna desfasurare a comisiei 

s-a discutat modelul de planificare pentru orele de curs si sugestii de teme pentru orele de curs astfel incat 

toti profesorii  sa prezinte la timp planificarile, s-a stabilit intervalul in care sa aiba loc predarea 

documentelor. S-a alcatuit graficul intalnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate : 

 

 SEPTEMBRIE 2017: 

• RAPORTUL activităţii comisiei/ catedrei pe anul şcolar 2016-2017; 

• prezentarea şi dezbaterea analizei SWOT a comisiei; 

• adoptarea planului managerial al comisiei și al planului de activitate “Om şi societate” pe anul 

şcolar 2017-2018. 

• Aplicarea testelor iniţiale. 

• Analiza și aprobarea Tabelelor de parcurgere curriculară la disciplinele care se impun 

• Stabilirea și aprobarea orarelor de recuperare și a planurilor remediale care se impun în urma 

aplicării testelor inițiale. 

 

 OCTOMBRIE 2017: 

• MODALITĂŢI de adaptare a predării-învăţării la stilurile de învăţare a elevului. 

• Utilizarea eficientă a metodelor şi mijloacelor didactice clasice şi moderne în acest sens. 
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• Ziua Educatorului 

• Lecție deschisă psihologie 

 

 NOIEMBRIE 2017: 

• Metode eficiente de predare a geografiei în învățământul special. 

• Holocaustul- semnificație istorică pentru omenire 

• 1 Decembrie- Sărbătoarea Românilor de pretutindeni. 

 

 DECEMBRIE 2017: 
• Celebrarea evenimentelor cu semnificaţie istorică 

• Istoria și tradițiile minorităților maghiare.  

• Dependențele la adolescenți. 

• Tradiții și obiceiuri de iarnă 

• „Bucuria Naşterii Domnului” 

• Ziua națională a României 

 

 IANUARIE 2018: 

• RAPORTUL activităţii Comisiei „Om şi societate”, pe primul semestrul.  

• prezentarea şi adoptarea planului tematic pe semestrul al II-lea. 

• Problematica curentelor religioase- colaborarea cu alte confesiuni.  

• Celebrarea evenimentelor cu semnificaţie istorică 

• 24 Ianuarie 1859-24 Ianuarie 2018 

• Analiza SWOT a activitatii comisiei metodice, pe semestrul I. Ianuarie 2018. 

 

 FEBRUARIE 2018: 

• Stres profesional în învățământul special 

• Celebrarea evenimentelor cu semnificaţie istorică 

• Lecție deschisă  

 

 MARTIE 2018: 

• Lecție deschisa  

• „Terapie prin muzică” 

 

 APRILIE 2018: 

• Celebrarea evenimentelor cu semnificaţie ecologică şi geografică  

• Pe drumul Golgotei  

 

 MAI 2018: 
• Multiculturalitate. Valori ale culturilor și subculturilor 

 

 IUNIE 2018: 

• ÎNTOCMIREA RAPORTUL  de activitate a comisiei/ catedrei pe anul şcolar 2017-2018; 

• Prezentarea şi dezbaterea analizei SWOT a comisiei. 

S-a stabilit programul de activitate al activitatilor extrascolare si extracurriculare, toate fiind duse 

la bun sfarsit. 

                 In contextul facilitarii comunicarii elev-elev, munca in perechi, in grup restrans si  de asemenea 

in colective eterogene, a dat rezultate deosebite , acestia dovedind ca stiu sa respecte in mare parte regulile 

grupului. Concretizarea acestor actiuni s-a facut prin conceperea , realizarea si prezentarea unor actiuni cu 

caracter formativ si educativ la nivelul scolii cu diverse ocazii : 
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- activități școlare cu ocazia : Zilei naționale a României, sărbătorilor de iarnă, ziua poetului neamului – 

Mihai Eminescu, Ziua unirii - 24 ianuarie, Ziua internațională a nonviolenței în școală; 

           De un real folos a fost comunicarea intre noi, colegii, colaborand pentru o mai larga si temeinica 

formare a elevilor nostri, in actiunile claselor, completandu-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic 

s-a realizat mai ales printr-o abordare inter si transdisciplinara,l imbajul utilizat fiind specific unor 

domenii conexe.  

         Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficienta de formare continua cu aplicarea 

in demersul didactic a noutatilor metodologice, dar si dezbaterile cu diverse teme si referatele sau 

activitățile ce au fost sustinute in cadrul intalnirilor lunare din cadrul comisiei, precum și participarea 

membrilor comisiei la cursuri de pregătire profesională, dupa cum urmeaza: 

1. Asigurarea Managementul educaţional in unitatile de invatamant-Fundatia Henri Coanda 

2. Intervenție și metode de lucru pentru copii cu dificultăți de învățare-Asociația Centrul Național pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy 

3. Tendințe europene în formarea managerilor educaționali. Leadership strategic în sistemul educațional 

european- Centrul de Cercetări și Studii în Educația Adulților-AEPEEC 

4. Curs „Intervenţia sistemică în educaţie pentru sănătate – Abordare medicală, psiho-sociologică şi 

pedagogică”- ARCI Cluj 

5. Educatia incluziva a copiilor din mediul rural- C&D Medical Service Training SRL 

 

 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Tematica orelor de curs concordă cu 

particularitățile de vârstă și dezvoltare psihică a 

copiilor ;  

 Existenţa personalului didactic calificat în 

proporţie de 100% permite realizarea unui 

învăţământ de calitate; 

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 

profesori-elevi, director-profesori, profesori-

părinţi, profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; 

 Majoritatea cadrelor didactice au participat la 

cursuri de formare continuă   

 Întocmirea planificărilor calendaristice anuale 

şi semestriale realizate conform cu noile 

programe. 

 Atingerea obiectivelor propuse în planul 

managerial. 

 Cadrele didactice se implică responsabil în 

realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse. 

 Comunicarea  eficienta  intre  membrii  catedrei  

si  conducerea  scolii, intre profesori si elevi. 

 Rata abandonului şcolar, redusă dar totuși 

existentă; 

 Numărul absenţelor nemotivate ale unor elevi  

este destul de mare; 

 supraaglomerarea elevilor cu activităţi 

şcolare împiedică desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare; 

 Nu s-au conştientizat prin comportament 

civic, cunoştinţele dobândite la religie şi 

cultură civică la toţi elevii. 

 Nu  întotdeauna  s-a  reuşit  trezirea  

interesului  pentru  disciplinele istorie, 

geografie şi religie. 

 Folosirea unor metode învechite de predare-

învăţare, 

 Utilizare insuficienta a lectiilor in sistemului 

AEL. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Tratarea diferenţiată până la individualizare a 

elevilor; 

 Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ, 

 Dezvoltarea competenţei de comunicare, de 

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de 

societate, mass media etc.; 

 Motivarea scăzută a cadrelor didactice din 
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formare a propriei opinii, 

 Folosirea metodelor activ-participative care să 

favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, 

valorificarea experienţei proprii a elevilor, 

 O echipa buna care poate fi stimulata usor; 

 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare 

continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi; 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii ; 

 Cursuri de formare pe teme educative;  

 Implicarea unor organizații nonguvernamentale 

în activitățile școlii. 

cauza problemelor existente în sistem; 

 Lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină 

sau faţă de învăţământ în general, 

 Programele supraîncărcate   diminuează   

alocarea   de   timp   pentru proiecte si 

parteneriate ; 

 Cadre didactice ocupate cu responsabilităţi 

multiple 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere 

a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa 

şcolii. 

 

 

6. ACTIVITATEA COMISIEI METODICE  A  DIRIGINTILOR 
 

          I.   Activitatea de proiectare si planificare 

La Liceul Tehnologic Special nr 1, activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în : 

1.Întocmirea Planului de activităţii educative pe anul scolar 2017/ 2018 

2.Programul activităţilor extrascolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare cuprinzând termene şi 

responsabilităţi  

3.Planificarea întrunirilor Consiliului consultativ al elevilor; 

4.Planificarea  Lectoratului  cu părinţii şi a şedinţelor cu părinţii; 

5.Planificarea şedinţelor Comisiei metodice a diriginţilor :lecţii demonstrative ,referate ,informări de specialitate ; 

          II. Comisii educative 

Şi-au continuat activitatea următoarele comisii şi consilii:Comisia metodică a profesorilor diriginţi ; 

Consiliul elevilor ;Consiliul Consultativ al parintilor; 

          III. Activitatea dirigintilor 

   Şedinţele Comisiei metodice a dirigintilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica din Planul muncii 

educative . 

   La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute au respectat  

Programa de Consiliere şi orientare şi particularităţile de vârstă. 

   Portofoliile diriginţilor au cuprins planificările, teste, schiţe de planuri de lecţii , materiale necesare documentării . 

           IV.  Activitatea instructiv educativa 

 Realizarea planificarii anuale  la disciplina –Consiliere si orientare 

 Realizarea planificarii lectoratelor cu parintii al anului scolar  2017-2018; 

 Desfasurarea sedintelor cu parintii  

 Prezentarea Regulamentului de Ordine Interioara 

 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de indisciplină; 

 Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2017 - 2018; 

 Reducerea fenomenului de violenţă şcolară; 

 Optimizarea relaţiei scoală- familie; 

 Diversificarea activităţii extracurriculare; 

 Colaborarea cu clubul elevilor pentru asigurarea caracterului educativ al timpului liber; 

 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean şi naţional. 

 Monitorizarea disciplinei în şcoală; 

 Depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de delincvenţă juvenilă; 

 Colaborarea cu familia, Jandarmeria, Poliţia de proximitate, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

în vederea reducerii fenomenului de absenteism şi de violenţă şcolară; 

 Incurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, la activităţile educative din şcoală sau din 

afara şcolii; 

 Activităţi de orientare şcolară şi profesională; 

 Activităţi de educaţie rutieră, sanitar şi de securitate personală cu invitaţi din rândul specialiştilor; 

 Implicarea elevilor talentaţi în corul scolii ,in cercurile tematice, excursii tematice, vizite la muzee etc. 
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    Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Tematica orelor de dirigenție concordă cu 

particularitățile de vârstă și dezvoltare psihică a 

copiilor ;  

 Existenţa personalului didactic calificat în 

proporţie de 100% permite realizarea unui 

învăţământ de calitate; 

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 

profesori-elevi, director-profesori, profesori-

părinţi, profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; 

 Majoritatea diriginţilor au participat la cursuri 

de formare continuă   

 Colaborare bună cu Poliţia,Cabinetul Medical, 

Biblioteca. 

 O bună colaborare cu consilierul școlar. 

 Rata abandonului şcolar, redusă dar totuși 

existentă; 

 Numărul absenţelor nemotivate ale unor elevi  

este destul de mare; 

 supraaglomerarea elevilor cu activităţi 

şcolare împiedică desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare; 

 Introducerea orelor de Consiliere şi orientare 

la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă 

puţine alternative diriginţilor pentru 

îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi 

specificul claselor, pentru alegerea unor teme 

dorite de elevi spre dezbatere; 

 Familia nu este implicată suficient în 

activitatea de educare a copiilor; 

 Există un număr ridicat de elevi aflati în grija 

bunicilor sau cu părinții plecați în străinătate; 

 Nivelul scăzut de cultură şi instruire al 

părinţilor; 

 Starea materială precară a unor familii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Tratarea diferenţiată până la individualizare a 

elevilor; 

 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare 

continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi; 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii ; 

 Cursuri de formare pe teme educative;  

 Implicarea unor organizații nonguvernamentale 

în activitățile școlii. 

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de 

societate, mass media etc.; 

 Motivarea scăzută a cadrelor didactice din 

cauza problemelor existente în sistem; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere 

a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa 

şcolii. 

 

 

 

             6.     ACTIVITATEA COMISIEI METODICE  EDUCAȚE FIZICĂ ȘI KINETOTERAPIE 

Activitatea didactică s-a desfăşurat pe baza documentelor de proiecte didactice realizate conform 

normativelor în vigoare şi adaptate la nivelul claselor. Deasemenea, s-a avut în vedere corelarea 

competenţelor cu conţinuturile. 
Obiective propuse 

Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a cadrelor didactice, prin centrarea formării pe competenţele 

metodologice, dezvoltarea unui management de echipă; 

Asigurarea unui sistem coerent şi eficace de perfecţionare a membrilor comisiei; 

Eliminarea formalismului în cadrul celor trei componente - concepţie, acţiune şi evaluare – din activitatea 

comisiei metodice; 

Fundamentarea nevoilor de formare a cadrelor pe baza analizei de nevoi;; 
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Menţinerea şi dezvoltarea legăturii cu familia; 

Promovarea imaginii şcolii; 

 Cresterea gradului de participare al elevilor la Concursuri sportive. 

Activitatea Comisiei Metodice a Catedrei de Educație fizică și kinetoterapie, a avut un spectru larg: 

Au fost distribuite precizările I.Ş.J.Bihor /M.Ed.C., privind reforma, privind conţinuturile programei 

şcolare, atribuţiile din cadrul comisiei metodice, a notei privind întocmirea proiectelor didactice, a 

planificărilor calendaristice,  pentru ca toate cadrele didactice să ştie clar ce se aşteaptă şi ce motivează 

calificativul sau nota acordată în urma asistentelor la ore, în cadrul monitorizării interne. 

Participarea la Consfătuiri şi Cercuri Metodice, desfăşurate conform graficului I.Ş.J.Bihor. 

Participarea la Balul Bobocilor şi implicarea profesorilor diriginţi  la organizarea acestuia. 

Participarea elevilor la Concursuri sportive dupa cum urmează: 

- Cu ocazia Zilei Educației, s-au desfășurat activități sportive în sala de sport a unității școlare,au fost 

implicate toate cadrele didactice din cadrul catedrei  de educație fizică și kinetoterapie; 

- în 19.10.2017-Cupa ,,Toamna Orădeană –Fotbal ediția a XII a-Locul III cu echipa;coordonatori: prof. 

Sîncelean Tiberiu, prof. kinetoterapeut Ciuba Anca Paula și prof. Kinetoterapeut Susa Adriana; 

- în data de 09.11.2017- Competiția Regională de Baschet Special Olympics- abilități individuale. 

Competiția este parte integrantă din proiectul educativ ,,Câștigă-ți un prieten special, prevăzut în 

C.A.E.R.I. 2017 al M.E.N la poziția 1226, pag.59, Domeniul sportiv-turistic. Au participat 8 elevi din 

școala nostră obținând premii astfel:Jitea Alexandru, Covacs Robert, Farcas Adriana -locul I, Domocoș 

Criatian și Hajkai Adriana- locul II, Farkaș Florica și Farcaș Patricia- locul III și Barsony Adela- 

mențiune. Profesori coordonatori: Horacsek Rodica, Ciurba Anca Paula, Susa Adriana, Negrăuu Cristian. 

-În 13.12.2017- Festivalul Internațional “Nașterea Domnului –Dar de Crăciun”, al copiilor din 

învățământul special integrat, ediția a X a, Oradea.Înscris în C.A.E.N al M.E.N.C.S. poziția 18, nr.61,în 

cadrul căruia șase elevi din școală au prezentat momentul artistic de dans –Vis de iarnă- coordonați de 

prof. Ciurba Anca Paula și Susa Adriana ,Sîncelean Tiberiu 

Redactarea CV-ului şi a fişelor individuale ale membrilor comisiei şi depunerea acestora la mapa 

comisiei. 

Desfăşurarea diferitelor acţiunii specifice conform Planului de activități. 

În cadrul sedintei Comisiei Metodice din luna ianuarie a fost prezentat  referatul  cu tema ,,Deviații ale 

coloanei vertebrale-scolioza, cifoza și lordoza’’(prof. Kinetoterapeut Negrău Cristian) 
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VI. Activități  extracurriculare 
 

      Activitatea  extraşcolară desfăşurată în unitatea noastră,  a urmărit în principal creşterea calităţii actului educativ, stimularea iniţiativelor membrilor colectivului, ale 

elevilor, întărirea formelor de colaborare cu elevii, profesorii, inspectoratele şcolare, părinţii şi partenerii sociali etc. 

S-a urmărit  participarea la expoziţii, vizite la muzee, organizarea de programe artistice, programe sportive, dezbateri pe teme de interes general etc. 

Prin activităţile desfăşurate s-a urmărit dezvoltarea şi modelarea comportamentului decent, respectului reciproc, a toleranţei faţă de ceilalți,a integrarii copiilor cu 

cerinte educative speciale in comunite 

Dintre activităţile desfăşura amintim: 

 

 

1. ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN CADRUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului 

(dacă s-a proiectat 

la început de an 

școlar) la nivelul 

unităţii de 

învățământ 

 

Activitatea desfăşurată (în cadrul proiectului)/Activitățile 

extrașcolare desfășurate 

Data 

şi 

locul 

Participanţi, 

invitaţi 

Instrumente de evaluare 

(procese-verbale, 

fotografii, materiale 

audio-video) 

1  Ziua limbilor europene   26 septembrie 2017 Elevi , cadre didactice   Proces verbal 

2  “Educatie si educatori”Ziua 

Educatorului 

5 octombrie 2017 Elevi , cadre didactice Proces verbal 

3  Comemorarea Holocausului in Romania 11 octombrie 2017 Elevi , cadre didactice Proces verbal 

4  Ziua orasului Oradea 12 octombrie 2017 Elevi , cadre didactice Proces verbal 

5  ,,Ziua Mondială a alimentației 

sănătoase” 

16 octombrie 2017 Elevi , cadre didactice, 

psiholog scolar 

Proiect educațional,proces 

verbal, imagini, power 

point,diplome  

6  Reguli pentru igiena corporală 19 octombrie 2017 Elevi , cadre didactice, 

diriginți, medicul școlar, 

pedagogi 

Proces verbal 

7  ,,Ziua internațională a bibliotecilor” 22 octombrie 2017 Elevi ,profesori de limba 

și literatura românâ, 

bibliotecara 

Proiect educațional,proces 

verbal, imagini, power 

point,diplome, mediatizare 

presa locală 
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8  ,,Balul  bobocilor” 14 noiembrie 2017 Elevi , diriginți, cadre 

didactice, inspector de 

specialitate,psiholog 

scolar, pedagogi, 

interpreți de muzică 

ușoară și populară 

 

Proiect educațional,proces 

verbal,diplome, mediatizare 

presa locală 

9  Ziua Internationala a  toleranței 16 noiembrie 2017 Elevi , cadre didactice, 

diriginți,psihologul școlii 

Proces verbal 

10  ,,Campania de combatere a violenței” 22 noiembrie 2017 Elevi , cadre didactice, 

diriginți,reprezentanți IPJ 

Bihor, reprezentanți 

Fundația Lampaș Bihor. 

Proces verbal imagini, 

power point,diplome, 

mediatizare presa locală 

 

11  ,,Lupta împotriva virusului HIV” 24 noiembrie 2017 Elevi ,,diriginți, medicul 

școlii, asistente 

medicale,reprezentanți 

DSP Bihor, pedagogi 

Proces verbal imagini, 

power point, filmulețe 

educative  

12  1 Decembrie-,,Ziua tuturor românilor” 29 decembrrie 2017 Elevi , cadre didactice, 

diriginți,pedagogi 

Proces verbal imagini power 

point,spectacol de cântece și 

poezii patriotice, 

expoziție,diplome, 

mediatizare presa locală 

 

13  ,,Ziua pesoanelor cu dizabilități” 4 decembrie 2017  Elevi , cadre 

didactice,diriginți,psiholo

gul școlii. 

Proces verbal 

14  ,,Bucuria Nașterii Domnului”  19 decembrie 2017 Elevi , diriginți, cadre 

didactice, inspector de 

specialitate,psiholog 

scolar, pedagogi. 

Proces verbal ,spectacol de 

colinde , scenete  și 

poezii ,proiect  educațional, 

concurs tematic,,Bine ai 

venit Moș Crăciun!” 

expoziție,diplome, 

mediatizare presa locală 

15  “Pe urmele lui Eminescu”concurs de 

creatie si recitari 

16  Ianuarie  2018 Elevi , cadre didactice Proces verbal 
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16  - 24 Ianuarie- Unirea Principatelor 

Unite;-Spectacol de cântece și poezii 

patriotice 

 

24 Ianuarie 2018 Elevi , cadre didactice Proces verbal 

17  Activiți în cadrul Proiectului 

educațional ,,Spune Nu Drogurilor”-

activități tematice săptămânale în 

parteneriat  cu Centrul de Prevenire, 

Evaluare si Consiliere Antidrog Bihor.  

 Februarie  2018-Iunie 

2018 

Elevi , cadre didactice Proces verbal 

18  Activitate de informare a elevilor în 

vederea prevenirii sarcinilor nedorite –

activitate realizată în parteneriat cu 

Fundația Plus Oradea 

22.Februarie.2018 Elevi , cadre didactice, 

diriginți 

Proces verbal 

Adeverințe de participare 

19  Imlementarea în cadrul unităților  

școlare cu învățământ gimnazial a 

Programului Educațional Always 

26.Februarie.2018 Elevi , cadre didactice, 

diriginți 

Proces verbal 

Adeverințe de participare 

20  ,,Mama-i iubire pe pamânt”  8 Martie  2018 Elevi , cadre didactice -Spectacol de teatru, cântec 

și poezie 

-Expoziție cu  creații 

artistice ale elevilor 

Proces verbal 

Diplome 

Articol presă 

21  ,,Ziua Poliției ” 23 Martie 2018 Elevi , cadre didactice, 

diriginți 

Vizită la Sediul Poliției din 

Zona Cetății Oradea. 

22  ,,Tradiții și obiceiuri de Sfintele Paști”

   

28  Martie 2018 Elevi , cadre didactice -Concurs de pictură, 

pricesne  și încondeieri de 

ouă 

-Expoziție cu  creații 

artistice ale elevilor 

Proces verbal 

Diplome, Articol presă 

23  9 Mai-,, Ziua Europei” 9 Mai  2018 Elevi , cadre didactice --Activități de informare și 

concurs pe clase 

-Concurs de pictură, 
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pricesne  și încondeieri de 

ouă 

--Expoziție cu  creații 

artistice ale elevilor 

Proces verbal 

Diplome 

24  Săptămâna altfel,,Să știi mai multe să fii 

mai bun” 

7-11 Mai 2018 Elevi , cadre didactice Procese verbale 

Fotografii 

Rapoarte 

25   1 iunie-,,Ziua Copilului” -O zi specială 

pentru niște copii speciali- 

5 iunie-,,Ziua Învățătorului” 

5 Iunie 2018 Elevi , cadre didactice -Spectacol de teatru, cântec 

și poezie 

-Materiale Power Point 

despre însemnătatea zilei 

Proces verbal 

26  Concursul Judeţean  în cadrul 

Proiectului educațional 

județean ,,Oglindirea sufletului în 

literatură ” 

7 iunie 2018 Elevi , cadre didactice -Concurs județean de teatru 

Proces verbal 

Diplome  

Articol ziar 

27  Concursul Judeţean și Simpozionul 

Judeţean în cadrul Proiectului 

educațional județean ,  ,,Îngrijind natura, 

respectăm viaţa!  

 

06.Iunie.2018 Elevi , cadre didactice Concurs județean de desene 

și colaje 

Simpozion județean 

Proces verbal 

Diplome 

28  Concursul Judeţean  în cadrul 

Proiectului educațional 

județean ,,Implicarea elevilor în 

confecționarea mijloacelor 

educaționale ” 

14 iunie 2018 Elevi , cadre didactice Concurs județean 

 Proces verbal 

Diplome 

 

PARTICIPARE  LA CONCURSURI 

DESFĂȘURATE ÎN  

ANUL ȘCOLAR 2017-2018  

 
NR. DENUMIRE CONCURS UNITATEA DATA NUME PRENUME NUME PRENUME CLASA PREMIUL 
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CR

T 

ORGANIZATOARE DESFĂȘURĂ

RII 

CONCURSUL

UI 

PROFESOR 

COORDONATOR 

ELEV 

PARTICIPANT 

1 -Concursul  județean,,Fiecare 

copil are drepturi” 

Liceul Teoretic 

Nicolae Jiga Tinca 

15.11.2017 ȘUMĂLAN  

MIHAIELA 

-TĂȘĂDAN PAUL 

-TAMAȘ NATAȘA 

a-XI- a  F PREMIUL I 

PREMIUL II 

2 - Concurs Interjudeţean "Inimi 

pentru inimi",  

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

4.12.2017 ȘUMĂLAN  

MIHAIELA 

-KHEREGHI 

DENISA 

a-VII-a  A PREMIUL I 

 

3 - Concursul Naţional Naşterea 

Domnului Dar de Crăciun 

locul I,Oradea 

 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

12.12.2017 ȘUMĂLAN  

MIHAIELA 

-FARKAȘ ATTILA 

-BARSONY ADELA 

-VIȘAN IOANA 

a-XI- a  F PREMIUL I 

4 Concurs județean "Iarna pe 

uliţă"desfăşurată în cadrul  

Proiectului Educativ Judeţean 

"Magia anotimpurilor văzută 

prin ochi de copil", ediţia a 

III-a  

C.S.E,I, NR.1 

ORADEA 

22.01.2018 ȘUMĂLAN  

MIHAIELA 

SILAGHI CAMELIA a-XI- a  F PREMIUL I 

5 -Am participat la Concursul 

“Festivalul Toamnei”- CAER-

2017, Nr.938-pag.44,cu elevii: 

 

BRĂILA 22-10-2017 CALĂU RAMONA -BOJANI LAVINIU 

CLS IX 

-CIURAR FLORIN-

CLS.IX 

a-XI- a  F 

 

a-XI- a  F 

PREMIUL I 

PREMIUL II 

6  Concursul “Naşterea 

Domnului-Renaşterea 

Bucuriei”ediţia a VII-a- 

CAER-2017, Nr.26404-

pag.19,poz.401 cu elevii: 

 

CLUJ NAPOCA 19.12.2017 CALĂU RAMONA -SABĂU-FLOARE 

ADRIAN  

-COVACI COSMIN 

-BORŢIŞ IOAN- 

a-XI- a  F 

 

a-XI- a  F 

a-X- a  B 

PREMIUL I 

 

PREMIUL II 

PREMIUL 

III 

7 - Concursul Naţional Naşterea 

Domnului Dar de Crăciun 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

12.12.2017 CALĂU RAMONA - ROSU FLORENTIN 

-BOJANI  LAVINIU 

a-IX-A E PREMIUL I 
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locul I,Oradea 

8 Concursul  județean“Sus 

Române, ridică-ţi fruntea,că azi 

eşti liber  în ţara ta”- CAER-

2017, Nr.1136-pag.53,  

BRAȘOV 04.12.2017 CALĂU RAMONA -SZILAGHI TIMEA 

-BOJANI LAVINIU 

 

a-IX-A E 

a-IX-A E 

PREMIUL 

III 

MENȚIUNE 

I 

9 - Concursul Naţional Naşterea 

Domnului Dar de Crăciun 

locul I,Oradea 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

12.12.2017 MICULA 

ALEXANDRA 

-MĂRCUȘ OLIMPIA a-IX- a  B PREMIUL I 

10 - Concurs Interjudeţean "Inimi 

pentru inimi",  

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

4.12.2017 TODICĂ 

MARCELA 

ONUC ADELA a-X-a  B PREMIUL I 

 

11 -Concursul  județean,,Fiecare 

copil are drepturi” 

Liceul Teoretic 

Nicolae Jiga Tinca 

15.11.2017 FAZECAȘ  

MANUELA 

VARGA TIBERIU a-IX a  G PREMIUL I 

12 Concurs internaţional 

"Armonia naturii" Proiect 

etwinning, internaţional 

Busteni 18 .10.2017 BRONȚ HOFFMAN  

VIORICA 

TODICĂ  

LAURENȚIU 

a-X- a  B PREMIUL 

III 

13 - Concursul Naţional Naşterea 

Domnului Dar de Crăciun 

locul I,Oradea 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

12.12.2017 BRONȚ HOFFMAN  

VIORICA 

ONUC ADELA a-X- a  B PREMIUL I 

14 -Concursul  județean,,Fiecare 

copil are drepturi” 

Liceul Teoretic 

Nicolae Jiga Tinca 

15.11.2017 MOVILĂ 

CORNELIA 

VARGA ANDREEA a-VII- a  

A 

 

PREMIUL II 

15 - Concurs Interjudeţean "Inimi 

pentru inimi",  

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

4.12.2017 MOVILĂ 

CORNELIA 

KOVACS 

ALEXANDRU 

a-VII-a  A PREMIUL I 

 

16 - Concursul Naţional Naşterea 

Domnului Dar de Crăciun 

locul I,Oradea 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

12.12.2017 MOVILĂ 

CORNELIA 

KEREGHI DENISA a-VII- a  

A 

PREMIUL I 

17 Concurs județean "Iarna pe 

uliţă"desfăşurată în cadrul  

Proiectului Educativ Judeţean 

"Magia anotimpurilor văzută 

prin ochi de copil", ediţia a 

C.S.E,I, NR.1 

ORADEA 

22.01.2018 MOVILĂ 

CORNELIA 

KEREGHI DENISA a-VII- a  

A 

PREMIUL I 
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III-a  

18 Competiția Regională de 

Baschet Special Olympics- 

abilități individuale. 

Competiția este parte 

integrantă din proiectul 

educativ ,,Câștigă-ți un 

prieten special, prevăzut în 

C.A.E.R.I. 2017 al M.E.N la 

poziția 1226, pag.59, 

Domeniul sportiv-turistic  

C.S.E,I, NR.1 

ORADEA 

09.11.2017 PASTOR ANCA 

 

HORACSEK  

RODICA 

 -DOMOCOȘ 

CRIATIAN   

--HAJKAI 

ADRIANA- 

 

 

 

-FARKAȘ FLORICA  

FARCAȘ PATRICIA-  

 

BARSONY ADELA- 

MENȚIUNE. 

a-X - a  F 

 

 

 

 

 

 

 

a-XI - a E 

 

a-XI- a  F 

 

PREMIUL I 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUL II 

 

MENȚIUNE 

19 -Cupa ,,Toamna Orădeană –

Fotbal ediția a XII a-Locul III 

cu echipa;  Liceului Sportiv – 

LPS - BIHORUL – din 

Oradea  

Liceului Sportiv – 

LPS - BIHORUL – 

din Oradea 

09.11. 2017 PASTOR ANCA 

 

HORACSEK  

RODICA 

ECHIPA DE 

BASCHET A ȘCOLII 

 

JITEA ALEXANDRU 

 KOVACS ROBERT ,  

 

DOMOCOS 

CRISTIAN   

 

FARKAS FLORICA  

  

 

BARSONY ADELA  

anul IV 

stagiu  

a-IX –a G 

 

a-XI- a  C 

 

 

a-XI- a  E 

 

 

a-XI- a  F 

 

PREMIUL 

III 

PREMIUL I 

 

 

PREMIUL II 

 

 

PREMIUL 

III 

 

MENȚIUNE 

20 - Concursul Naţional Naşterea 

Domnului Dar de Crăciun 

locul I,Oradea 

 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

12.12.2017 PASTOR ANCA ECHIPA DE DANS 

MODERN  

ELEVE 

SELECT

ATE DIN 

TOATE 

CLASEL

E 

PREMIUL 

III 

21 -  Proiectul International C.T.,,Mihai Viteazul” 

Oradea 

26.10.2017 NICULESCU 

OTILIA 

 KOZAC BELA a -IX-a C; PREMIUL I 
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,,Uniunea Europeana, istoric, 

concepte si principii 

22 - Concursul Naţional Naşterea 

Domnului Dar de Crăciun 

locul I,Oradea 

 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

12.12.2017 BOBIȘ RAMONA KEREJI  DENISA 

 

 

KEREKES  

MELANIA 

a–VII-a A 

 

 

a–VII-a A 

PREMIUL 

III 

23 Proiectului educațional 

,,Meseria brățară de aur,, 

la un concurs de coafuri 

tematice având ca temă 

,,Magia iernii în coafură – 

frizerie- manichiură și 

make-up 

 

 C.T. ,,Mihai Viteazu” 

Oradea; 

22.11.2017 PRAJA  DORINA MIHEȘ 

GEORGIANA   

 

HENDREA 

MANDINA  

 

COVACI 

VANDANA  

BARANYAI 

MĂDĂLINA) 

 

a-X a F 

 

 

 

 

a-X a F 

 

 

 

 

a-X a F 

 

 

a-XII a F 

(SPP) 

PREMIUL I 

-secțiunea 

Coafură- 

eleva 

 

PREMIUL I 

-secțiunea  

Frizerie 

 

PREMIUL I 

-secțiunea  

Make-up – 

 

PREMIUL I 

-secțiunea 

Manichiură 

24 - Concursul Naţional Naşterea 

Domnului Dar de Crăciun 

locul I,Oradea 

 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

12.12.2017 CRAINIC 

GEANINA 

GHEORY MELANIA a–VII-a A 

 

 

 

PREMIUL I 

 
NR. 

CR

T 

DENUMIRE CONCURS UNITATEA 

ORGANIZA 

TOARE 

DATA 

DESFĂȘURĂRII 

CONCURSULUI 

NUME PRENUME 

PROFESOR 

COORDONATOR 

NUME PRENUME 

ELEV 

PARTICIPANT 

CLASA PREMIUL 

1 - Concursul Naţional 

,,Flori de mai”Oradea 

 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

11.05. 2018 Șumălan  Mihaiela -Tamaș Natașa 

-Silaghi Camelia 

 

a-XI- a  F PREMIUL I 
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2 Concursul Judeţean  în 

cadrul Proiectului 

educațional județean 

,,Oglindirea sufletului în 

literatură 

Lic.Teh.Spec.Nr.1 

Oradea 

 

7 iunie 2018 

Șumălan  Mihaiela Farkaș Carol Roland 
a-XI- a  F 

PREMIUL I 

3 Concursul Judeţean și 

Simpozionul Judeţean în 

cadrul Proiectului 

educațional județean ,  

,,Îngrijind natura, 

respectăm viaţa!  

 

Lic.Teh.Spec.Nr.1 

Oradea 

06.Iunie.2018 Șumălan  Mihaiela 

 

Barșony Adela  

a-XI- a  F 

PREMIUL I 

 

4 Concursul Judeţean  în 

cadrul Proiectului 

educațional județean 

,,Implicarea elevilor în 

confecționarea mijloacelor 

educaționale ” 

Lic.Teh.Spec.Nr.1 

Oradea 

06.Iunie.2018 Șumălan  Mihaiela 

 

-Tășădan Paul 

-Tamaș Natașa 

 

a-XI- a  F 

PREMIUL I 

PREMIUL 

II 

5 Concursul Naţional ,,Flori 

de mai”Oradea 

 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

11.05. 2018 Lăzău Florin Cozac Bella a-IX- a  C PREMIUL 

III 

6 - Concursul Naţional 

,,Flori de mai”Oradea 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

11.05. 2018 Raica Anca 

 

Echpa de dans 

modern a școlii 

a-IX-XII-a PREMIUL 

III 

7 - Concursul Naţional 

,,Flori de mai”Oradea 

 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

11.05. 2018 Micula Alexandra -Mărcuș Olimpia a-IX- a  B PREMIUL I 

8   

Concursul Judeţean și 

Simpozionul Judeţean în 

cadrul Proiectului 

educațional județean ,  

,,Îngrijind natura, 

respectăm viaţa 

Lic.Teh.Spec.Nr.1 

Oradea 

06.Iunie.2018 Calău Ramona -Bojani Laviniu  

-Ciurar Florin 

 

a-IX- a H 

a-IX- a  H 

Premiul I 

Premiul II 
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9 - Concursul Naţional 

,,Flori de mai”Oradea 

 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

11.05. 2018 Todică Marcela Onuc Adela a-X-a  B PREMIUL I 

 

10 Concursul Judeţean  în 

cadrul Proiectului 

educațional județean 

,,Oglindirea sufletului în 

literatură 

Lic.Teh.Spec.Nr.1 

Oradea 

 

7 iunie 2018 

Fazecaș  Manuela Varga Tiberiu a-IX a  G PREMIUL I 

11 Concursul Judeţean și 

Simpozionul Judeţean în 

cadrul Proiectului 

educațional județean ,  

,,Îngrijind natura, 

respectăm viaţa!  

Lic.Teh.Spec.Nr.1 

Oradea 

06.Iunie.2018 Bronț Hoffman  

Viorica 

Todică  Laurențiu a-X- a  B PREMIUL 

III 

12 Concursul Judeţean  în 

cadrul Proiectului 

educațional județean 

,,Implicarea elevilor în 

confecționarea mijloacelor 

educaționale ” 

Lic.Teh.Spec.Nr.1 

Oradea 

06.Iunie.2018 Bronț Hoffman  

Viorica 

Onuc Adela a-X- a  B PREMIUL I 

13 Concursul Naţional ,,Flori 

de mai”Oradea 

C.S.E.I.Orizont 

Oradea 

11.05. 2018 Movilă Cornelia Varga Andreea a-VII- a  A  

PREMIUL 

II 

14 Concursul Judeţean  în 

cadrul Proiectului 

educațional județean 

,,Implicarea elevilor în 

confecționarea mijloacelor 

educaționale” 

Lic.Teh.Spec.Nr.1 

Oradea 

06.Iunie.2018 Movilă Cornelia Kovacs Alexandru a-VII-a  A PREMIUL I 

 

15 Concursul Judeţean și 

Simpozionul Judeţean în 

cadrul Proiectului 

educațional județean ,  

,,Îngrijind natura, 

respectăm viaţa!  

Lic.Teh.Spec.Nr.1 

Oradea 

06.Iunie.2018 Balota Laura  

DOMOCOS 

CRISTIAN   

 

FARKAS FLORICA  

 

a-IX –a G 

 

a-XI- a  C 

PREMIUL 

II 

 

 

 

PREMIUL I 
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16 Concursul Judeţean  în 

cadrul Proiectului 

educațional județean 

,,Implicarea elevilor în 

confecționarea mijloacelor 

educaționale” 

Lic.Teh.Spec.Nr.1 

Oradea 

06.Iunie.2018 Balota Laura  

FARKAS FLORICA  

a-XI- a  C REMIUL I 

17 - Concursul Județean de 

dans  SNAC,, Impreună 

pentru viitor” 

CJRAE Bihor 29.Martie.2018 Șumălan Mihaiela 

Pastor Anca 

Susa Adriana 

Echipa de dans 

popular 

a -IX-XII-a PREMIUL 

III 

18 - Concursul Județean de 

dans  SNAC,, Impreună 

pentru viitor” 

CJRAE Bihor 29.Martie.2018 Bănică Dana 

Bronț Hoffman  

Viorica 

Echipa de dans 

popular 

a -IX-XII-a MENȚIUN

E I 

19 - Concursul Județean de 

mascote SNAC,, Impreună 

pentru viitor” 

CJRAE Bihor 29.Martie.2018 Bănică Dana  

Bronț Hoffman  

Viorica 

Todică Marcela 

Todică Laurențiu 

Onuc Adela 

a-X-a B MENȚIUN

E I 

20 - Concursul Județean de 

mascote SNAC,, Impreună 

pentru viitor” 

CJRAE Bihor 29.Martie.2018 Todică Marcela Mesaroș  Renata 

Szabo Teodora 

a-X a a 

 

PREMIUL I 

21 Concursul Judeţean și 

Simpozionul Judeţean în 

cadrul Proiectului 

educațional județean ,  

,,Îngrijind natura, 

respectăm viaţa!  

Lic.Teh.Spec.Nr.1 

Oradea 

06.Iunie.2018 Praja  Dorina Miheș Georgiana   

 

Hendrea Mandina 

a-X a F 

 

 

a-X a F 

 

 

PREMIUL I 

-secțiunea 

Coafură- 

eleva 

PREMIUL I 

-secțiunea  

Frizerie 

22 Concursul Judeţean și 

Simpozionul Judeţean în 

cadrul Proiectului 

educațional județean ,  

,,Îngrijind natura, 

respectăm viaţa!  

Lic.Teh.Spec.Nr.1 

Oradea 

06.Iunie.2018 Crainic Geanina Gheory Melania a–VII-a A 

 

 

 

PREMIUL I 
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 2.   ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCATIVE APROBATE ÎN CAEJ (Calendarul activităţilor educative 

judeţene) 

 

Nr. 

crt 

Unitatea de 

învățământ/ 

Localitatea 

(denumirea) 

Titlul 

proiectului  

 

Poziția 

nr./pagina/ 

domeniul 

Cadru 

didactic 

coordonator/ 

Participant 

Activitatea 

desfăşurată în 

cadrul 

proiectului 

Nr. elevi 

partici-

panţi 

Nr. 

Premii I 

Nr. 

Premii 

II 

Nr. 

Premii 

III 

Nr. 

Men

țiuni

/pre

mii 

speci

ale 

1 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

SPECIAL NR.1 

ORADEA  

,,Îngrijind 

natura, 

respectăm viața” 

Proiect 

educativ 

CALĂU 

RAMONA  

ACTIVITĂȚI 

DE 

ECOLOGIZARE 

  40 -10 -10 -10 -10 

2 

 

 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

SPECIAL NR.1 

ORADEA 

 ,,Oglindirea 

sufletului în 

literatură” " 

Proiect 

cultural 

artistic 

 

FAZECAȘ  

MANUELA 

SCENETE DE 

CRĂCIUN 

  20   -5 -5 -5 -5 

3 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

SPECIAL NR.1 

ORADEA 

      “Implicarea 

elevilor în 

confecţionarea 

mijloacelor 

educaţionale“, 

      Proiectul 

regional 

BRONȚ  

VIORICA  

ACTIVITĂȚI 

DISTRACTIVE 

LA ORA DE 

MATEMATICĂ 

 

  20  5 5 -5   5 

 

 

 

 

 

4 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

SPECIAL NR.1 

ORADEA 

      “Implicarea 

elevilor în 

confecţionarea 

mijloacelor 

educaţionale“, 

      Proiectul 

regional 

BRONȚ  

VIORICA  

Concurs  

 

  144  16 21 25   29 
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VII ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE A CADRELOR DIDACTICE  

  

    1.  Formarea continuă a cadrelor didactice 

 

În  anul şcolar 2017-2018  4 cadre didactice au sustinut inspectii curenta 1 pentru  inscrierea la gradul didactic 

I,6 cadre didactice au sustinut inspectia curenta pentru inscrierea la gradul didactic II, 3 cadre didactice au 

sustinut inspectiile la clasa pentru obtinerea definitivatului in invatamant ,4 cadre didactice au sustinut 

inspectia speciala pentru acordarea gradului didactic I, 3 cadre didactice au sustinut inspectia speciala si 

examenul pentru obtinerea gradului did II. 

Ponderea și denumirea cursurilor frevcentatea sunt prezentate mai jos, în ordine aproximativ 

descrescătoare: 

Denumirea cursului de formare/ perfecţionare/ 

grad didactic 

 

Organizator/Furnizor de formare 

(MENCS, CCD, etc.) 

 

  

Leadership si management in organizatiile scolare Asociatia Proeuro- Cons Slatina, CCD Bucuresti 

CCD Bihor, Universitatea din Oradea Educatie interculturala  pentru o scoala noua 

Comunicare eficienta in mediul educational 

Mentor 

  

Educatia incluziva a copiilor din mediul urban C&D Medical Service Training SRL 

  Integrarea Socio-Emotionala a Copiilor cu CES 

Educatia Incluziva  si incluziunea  sociala  

Educatia  incluziva a copiilor din mediul rural 

  

START- Şansă pentru antreprenori şi afaceri 

durabile  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, 

POCU/82/3/7/105266 

Asociaţia pentru educaţie  şi formare ,,Top 

Formalis” Oradea, SC. ABC POINT 

CONSULTING, Universitatea din Oradea – 

Facultatea de Științe Economice 

Competențe  anteprenoriale 

Educaţia financiară şi problematica contemporană 

Expert achizitii publice 

Masterat: Economia și administrarea afacerilor în 

turism și industria ospitalității 

  

Tulburarile de limbaj si specificul terapiei 

logopedice in dislalie 

Asociatia Centrul de Comunicare si Dezvoltare 

Umana Phonix 

Dislaliile. Tulburările de ritm şi fluenţă Asociaţia Logopezilor din România 

  

Managementul clasei de elevi CCD Oradea, Asociația TOPFORMALIS 

Managementul clasei de elevi. Gestionarea 

situațiilor de criză 

Managementul relației profesor –părinți din 

perspectiva deontologiei didactice 

Educaţie şi intervenţie prin poveşti terapeutice CCD Oradea 

  

Legatura dintre abilitatile motrice –atentie 

,invatare,si comportament la copii prescolari si 

scolari 

Univ. Oradea,CCD ,ISJ 

  

Legătura între abilităţile motrice – atenţie, învăţare 

şi comportament la copii preşcolari şi şcolari 

FSSU Oradea, ISJ Bihor, CCD Bihor 

Asoc. Active Kids Oradea 

  

  

Instrumente on-line folosite în actul didactic Asociația pentru educație și formare Top Formalis 
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Metode interactive de predare invatare Oradea, CCD BIHOR 

Metode interactive de predare invatare 

Predarea prin metode non -formale 

Educaţie pentru sănătate în orele de consiliere şi 

orientare 

CCD Bihor, ARCI Cluj Napoca, ARPC, CCD Bihor, 

Asociația Centrul de Comunicare și Dezvoltare 

Umană Pheonix Intervenţia sistemică în educaţie pentru sănătate: 

Abordare medicală, psiho-sociologică şi pedagogică 

Strategii de abordare integrată a serviciilor 

psihologice, medicale şi sociale în comunitate – 

Importanţa abilităţilor de comunicare în 

managementul educaţional 

Evaluare complexă psihodiagnostică și 

psihopedagogică în alcătuirea raportului/profilului 

psihologic și planului de intervenție personalizat 

  

Expert în evaluarea cadrelor didactice CCD Bihor, Chindia Form Consulting 

Evaluator în sistemul formării profesionale 

  

Terapia logopedică. Logopatiile cu etiologie 

complexă 

Asociaţia Logopezilor din România 

 

Logopatii cu etiologie neurologică. Afazia 

 

Preachiziţii necesare terapiei logopedice a copilului 

cu autism. Terapia logopedică în autism 

Dislexia, disgrafia şi discalculia la copil: strategii 

de psihodiagnostic clinic şi intervenţie educaţională 

Colegiul Psihologilor din România 

  

Integrarea copiilor defavorizati social in clasa si 

scoala 

People to People, CCD Bihor, C  & D Medical 

Service Training SRL 

Romanipen educational 

Integrarea socio-emoţională a copiilor cu CES 

  

Consiliere educațională CCD BIHOR 

SCOALA FARA DROGURI 

  

MASTER BIODIVERSITATEA SI 

MONITORIZAREA ECOSISTEMELOR 

UNIVERSITATEA ORADEA 

FACULTATEA DE STIINTE  BIOLOGIE 

  

Informatica si TIC pentru gimnaziu clasa a Va CCD Braila 

  

COMUNICAREA EFICIENTĂ CU COPII ACASA ȘI 

LA ȘCOALĂ.TOTUL DESPRE PARENTING 

Asociația TOPFORMALIS , CCD BIHOR,  

Universitatea din Oradea, FSSU 

COPILUL DIFICIL ÎN CLASĂ.TEHNICI DE 

INTERVENȚIE 

Interventie și consiliere în doliu  

Tehnici de intervenție în doliu  

Alienarea parentală în cadrul procesului de divort  

Studii Universitare de Masterat- Facultatea de 

Geografie, Turism si Sport- Specializarea Educatie 

Fizica si Antrenament Sportiv 

Master-Educație integrată în învățământul primar și 

preșcolar 

 

Recomandări: 
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 Sprijinirea cadrelor didactice debutante (modele de proiecte didactice, modele de proiecte pe 

unităţi de învăţare, modele de fişe de lucru); 

 Actualizarea şi completarea de către cadrele didactice a Fişei individuale de formare continuă; 

 Realizarea unei baze de date privind situaţia cadrelor didactice cu competenţe recunoscute în 

diferite domenii. 

Comisia de prevenire si combatere a absenteismului  
- Pe parcursul anului scolar 2017-2018, s-au desfasurat urmatoarele activitati : 

- elaborarea documentatiei comisiei:planul managerial,planul de actiune.planul de masuri privind 

inlaturarea absenteismului si combaterea abandonului scolar,planul operational privind reducerea 

fenomenului violentei in mediul scolar,analiza SWOT, planul de imbunatatire,plan de masuri 

privind prevenirea abuzului si exploatarii sexuale asupra copiilor, plan de desegregare,cauze ale 

absenteismului,proceduri privind combaterea fenomenului de violenta in mediul scolar,fise de 

monitorizare a absenteismului si a cazurilor de violenta. securitatea scolii,materiale informative. 

- S-au informat profesorii consilieri, cu privire la tematica de combatere a absenteismului si 

violentei ;situatia disciplinara; 

- S-a intocmit o baza de date, pentru toti elevii scolii, privind situatia disciplinara (absente, cazuri de 

violenta) 

- s-au monitorizat absentele elevilor care beneficiaza de ,,Bursa profesionala,,  
 

VIII.Proiecte si programe derulate sau aflate in derulare 

  In anul scolar 2017-2018 in scoala s-au derulat proiecte educative incluse in calendarul activitatilor judetene 

si regionale astfel : 

- ,,Îngrijind natura, respectăm viața” –proiect judetean 

-  ,,Oglindirea sufletului în literatură” " 

      -    “Implicarea elevilor în confecţionarea mijloacelor educaţionale“ 

     Au fost propuse spre finantare doua proiecte Erasmus +, 

     S-a aprobat finanţarea pentru proiectul pe mobilitate Educaţia non-formală – sursă de creativitate şi 

inovare în învăţământul special 

        Stagiu european de practică profesională în sprijinul integrării pe piaţa muncii a elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale declarati ca  rezervă 

 

 Parteneriate: 
- Casa Corpului Didactic,prin participarea profesorilor la diferite cursuri  de perfectionare in cadrul 

diferitelor proiecte 

- Directia Generala de Protectie a Copilului, 

- Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca(ANOFM),  

- Agentia Nationala Antidrog, 

-  Politia Romana, 

 -Biblioteca JudeteanaGheorghe Sincai  

- Centrul Scolar de Educati Incluziva  Orizont, 

- Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea , 

- Colegiul Tehnic Mihai Viteazul 

- Centrul Scolar de Educatie Incluziva  nr. 2 Sibiu 

- Liceul Tehnologic Gheorghe Athanasiu  Timisoara 

- Centru de educatie incluziva Sighetul Marmatiei  

- Liceul Teoretic Nicolae Jiga Tinca  

- Liceul Tehnologic  nr 1 Salonta  
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Parteneriate cu agentii economici 
SC VINOTERRA SRL 
SC FLORA SRL 
SALON COAFURĂ IGIENA 
I.I.PRALA G MARIUS ADRIAN 
SC LAURA CONSTRUCT SRL 
 

  RESURSE  FINANCIARE  

 

     Obiectivul prioritar al managementului financiar pe parcursul an scolar  2017 -2018 a  fost identificarea 

şi valorificarea tuturor posibilităţilor de asigurare şi modernizare a bazei tehnico-didactice specifică 

domeniilor de formare a instituţiei de învăţământ. Având în vedere situaţia economică şi financiară la 

nivel naţional pe lângă finanţarea de bază a unităţii asigurată conform legii de la bugetul local s-au 

identificat şi utilizat resurse financiare obţinute din desfăşurarea activităţilor autofinanţate pentru a se  

asigura funcţionarea normală a instituţiei. 

În selectarea obiectivelor compartimentului s-a avut în vedere în primul rând sporirea performanţei  

managementului financiar–contabil din punct de vedere al economicităţii (minimizarea costului resurselor 

alocate-umane, materiale, financiare-pentru atingerea rezultatelor estimate), eficacităţii (gradul de 

îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare activitate şi rezultatul efectiv obţinut) şi eficienţei 

(maximizarea rezultatelor în raport cu resursele alocate) precum şi optimizarea climatului de muncă în 

cadrul compartimentului.  

Pentru anul   scolar 2017-2018 s- au îndeplinit condiţiile pentru obţinerea  autorizaţiilor de funcţionare 

prevăzute de legislaţie. 

Bugetul s-a proiectat pornind de la necesarul estimat de fiecare compartiment de activitate:  catedre 

didactice, servicii (administrativ, secretariat, bibliotecă,). 

 Finantarea institutiei a fost facuta de catre Consiliul Judetean Bihor/Inspectoratul Scolar Judetean Bihor  

pe  urmatoarele  cheltuieli : 

 - cheltuieli de personal- 7661052 lei 

             - cheltuieli materiale – 3131860 lei  dupa cum urmeaza : hrana - 424715 lei, echipament264125 

lei, obiecte de inventar 60755,  lucrari de reparatii curente si capitale 1413854 lei ( s-a realizat renovarea 

etajului 5 din internat + grupuri sanitare, e-au efectauat lucari de reparatii interioare ; instalatii electrice, 

canalizare, incalzire atat in internat cat si in scoala, lucrati de inlocuire tamplarie ( geamuri si usi 

termopan) , s-a renovat sala de sport si sala de kinetaoterapie, cantina si sala de mese. S-au asigurat 

fonduri pentru pregatirea profesionala a personalului in valoare de 21784 lei , pentru protectia muncii 

7150 , 

S-au realizat fonduri extrabugetare în sumă de  25836  lei constând  in activitati de autofinantare si 

realizari  de venituri . 

  

         ISJ Bihor  a alocat  bani pentru bani de liceu si burasa profesionala in valoare de  suma de 368377 

lei 

 

RESURSE MATERIALE 

           
          Scoala functioneaza cu 27  Sali de clasa dotate cu lumina electrica, incalzire centrala, parchet, 

mobilier ergonomic. Dispunem de asemenea de doua cabinete de informatica dotate cu  calculatoare din 

care 25 de ultima generatie, cu conectare la internet .  

              Atelierele scolare/Laboratoare  in numar de 16 dotate corespunzator pentru domeniile :Turism 

si alimentatie,Estetica si ingrijirea corpului uman, Industrie textila,Agricultura ,Tamplaria, Mecanica, 

Constructii  

             Internatul scolii cazeaza  150 de elevi proveniti din centrele de plasament si din familii.  

Cantina scolii cu capacitate de 200 locuri asigura micul dejun si pranzul si cina .  
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