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FORMULAR DE MONITORIZARE INTERNĂ 

 

Școala: Liceul Tehnologic “1 Mai “  Localitatea: Ploiești Data prezentului raport: 

Reprezentant:  prof. Neacșu Camelia 

 

 Director 

 

Întocmit: prof. Crețu Melania  Coordonator CEAC 

 

Va rugăm să completați 

formularul si sa il trimiteti 

o data la doua luni 

Perioada                de la(zi/luna/an)       pâna la(zi/luna/an) 

prezentului                 15/09/2020             15/12/2020 

raport: 

  

     

 

Realizări:  

PRINCIPIUL CALITĂȚII 1 - MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Încheierea unor parteneriate cu agenţi economici pentru anul şcolar 2020-2021, pentru clasele de 

învăţământ profesional de stat: UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL Ploiești, S.C.UZUC 

S.A. Ploiești, S.C. MARELLI S.R.L. Ploiești, 

 Încheierea contractelor individuale de practică și de bursă cu agenţii economici pentru anul şcolar 

2020 – 2021, pentru elevii de la învăţământul dual: S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., 

COMUNA BRAZI, HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. PLOIEȘTI, S.C. ROHRER 

SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI, KRAFTANLAGEN ROMANIA, S.C. 

INDUSTRIAL MONTAJ PLOIEȘTI, UZTEL S.A. PLOIEȘTI 

 Încheierea contractelor de parteneriat cu agenţi economici pentru anul şcolar 2021 - 2022 în vederea 

fundamentării Planului de şcolarizare, pentru clasele solicitate la învăţământul dual: S.C. J. 

CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI, HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS 

S.R.L. PLOIEȘTI, S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI, S.C. INSPET S. 

A. Ploiești, UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL Ploiești  

 Încheierea contractelor cadru cu agenţi economici pentru anul şcolar 2021 - 2022 în vederea 

fundamentării Planului de şcolarizare, pentru clasele solicitate la învăţământul profesional: S.C. 

INDUSTRIAL MONTAJ PLOIEȘTI, UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL Ploiești, 

S.C.UZUC S.A. Ploiești 

 Parteneriat proiect e-Twinning VET week in Prahova county, Romania - proiect coordonat de Liceul 

Tehnologic “Toma Socolescu” Ploiești, în cadrul Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale 

2020 – Dir.adj.prof. Vicol Vica și profesorii Ignat Carmen Liliana, Dumitru Marius, Vasilescu 

Simion Emilia 

 Parteneriat  cu Junior Achievement Romania pentru activităţile unor proiecte educative online - prof. 
Creţu Melania 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Parteneriat proiect e-Twinning VET week in Prahova county, Romania - proiect coordonat de Liceul 

Tehnologic “Toma Socolescu” Ploiești, în cadrul Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale 

2020 – Dir.adj.prof. Vicol Vica, prof. Simion Emilia 

 Participarea cu clasa a IX-a P1 la Worlds Largest Lessson and supporting the Global Goals for 

Sustainable Development,organizata de UNICEF, in data 20.11.2020,pe tema Drepturile copilului – 

prof. Comşa Teodora 



 Parteneriat 2020-2021 cu Junior Achievement – prof. Nistor Daniela 

 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Pregatirea pentru bacalaureat in cadrul proiectului ROSE – Morariu Irina, Borănescu Loredana, 

Dumitru Marius, Renţea Gabriela, Vagneti Mihaela 

 Participare proiect Erasmus+ ”I am happy with myself”- Dumitru Marius, Morariu Irina 

 Realizarea formularelor  de monitorizare internă, proceselor verbale ale comisiei metodice, plan 

managerial arie curriculară, rapoarte de activitate individuale – Dumitru Marius 

ARIA CURICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 Valorificarea (20 noiembrie 2020) calităţii instruirii de specialitate la geografie, în cadrul 

Simpozionului Național Geografia de la cercetarea științifică la practica didactică – prof. Badea Elena 

 Instruirea responsabililor cu formarea continuă pe 22 septembrie și pe 29 septembrie 2020 – prof. 

Badea Elena 

 Înscrierea la Programul CNPEE al Ministerului Educației și Cercetării, pentru  membru în corpul de 

profesori evaluatori pentru examenele naționale și pentru bacalaureat- prof. Badea Elena 

 Respectarea normele, procedurile de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISUJ pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare – 

toţi membrii ariei curriculare  

 Parteneriat cu Asociația Județeană Cultul Eroilor Prahova – prof. Sîrbu Robert 

 Parteneriat cu Biserica Sfântul Sava Ploiești – prof. Dan Florin 

 

GRĂDINIŢA 

 Proiecte judeţene şi parteneriate – Simuloiu Nuşa, Stoian Corina Veronica 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – RESPONSABILITĂŢILE MANAGEMENTULUI 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Contribuții la realizarea managementului unităţii şcolare prin luarea deciziilor în cadrul Consiliului de 

administraţie – prof. Ignat Carmen Liliana 

 Realizarea documentelor specifice, planificarea şi coordonarea activităţii membrilor ariei curriculare 

“Tehnologii”, centralizarea și încărcarea pe platforma ipt.epractica.ro și în formularele Google 

transmise a documentelor solicitate de ISJPH – prof. Ignat Carmen Liliana  

 Actualizarea PAS cu datele privind analiza mediului intern prin colaborare cu membrii CEAC, 

corelarea cu Planul de îmbunătățire, realizarea Planului operaţional – Dir.Neacşu Camelia, prof. Ignat 

Carmen Liliana, prof. Ivan Amalia, prof. Buzea Genina, prof. Creţu Melania 

 Realizarea rapoartelor RAEI, RA, RVPA, PI şi documentelor CEAC – prof. Creţu Melania 

 Centralizarea datelor legate de bursa şcolară ( stat, dual) pentru clasa de nivel profesional din 

incadrare-membrii ariei curriculare care au dirigenţie la clasele de nivel profesional şi dual. 

 Colaborarea la centralizarea datelor cerute de ISJPH ( în calitate de metodist) şi participarea la 

şedinţele online derulate de ISJPH ( ca metodist)- prof. Creţu Melania, prof. Ignat Carmen Liliana 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

 Realizarea atribuţiilor de diriginte conform fişei postului – toţi membrii ariei curriculare care sunt 

diriginţi 

 Realizarea documentelor privind bursa profesională -  prof. Comşa Teodora, prof. Zlotea Roxana 

 Colectarea şi prelucrarea datelor privind situaţia elevilor navetişti şi alte situaţii cerute la nivel de 

şcoală – membrii arei curriculare 

 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Realizarea rapoartelor  anuale – Dumitru Marius 

 Realizarea materialelor de promovare a imaginii instituției – membrii ariei curriculare 

 



 

ARIA CURICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 Participarea în calitate de responsabil cu formarea continuă a cadrelor didactice in „Comisia pentru 

dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera didactica” la sedintele ISJ Prahova si realizarea 

diferitelor documente necesare pentru inscrierea cadrelor didactice la grade si la cursurile de formare 

acreditate si avizate prin CCD Prahova – prof. Badea Elena 

  Realizarea demersurilor necesare pentru echivalarea gradelor didactice I doamnei profesor Badea 

Elena si domnului profesor, Sîrbu Robert si obtinerea celor 90 de credite transferabile- prof. Badea 

Elena 

 Depunerea dosarelor profesorilor înscriși la grade .S-au inscris la grade dl. profesor Arsene Gheorghe 

(gradul I) si d-na învățătoare Stoian Corina Veronica (gradul II). D-na profesor, Gheorghiu Manuela 

s-a preînscris pentru gradul didactic II – prof. Badea Elena 

 

PRINCIPIUL CALITĂTII 3 – MANAGEMENTUL RESURSELOR  

 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Participarea la Consfătuirile cadrelor didactice Profil TEHNIC – la Colegiul Tehnic “Elie Radu” 

Ploiești - prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Crețu Melania 

 Participarea la programul de formare continuă “Profesor în online” derulat de Federația Sindicatelor 

Libere din Învățământ în parteneriat cu Digital Nation , 64 ore e-learning/ 16 CPT, prof. Ignat 

Carmen Liliana, prof. Ivan Amalia 

 Participarea la ședința on-line a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) 

Prahova, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Centrul Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), regiunea Sud Muntenia, în data de 11 

dec.2020; Tema întâlnirii: Analiza şi avizarea numărului de locuri pentru învățământul profesional şi 

pentru învăţământul dual - anul şcolar 2021 – 2022 - Dir.prof. Neacșu Camelia, prof. Ignat Carmen 

Liliana 

 Participarea la webinarii pentru învăţare online- prof. Creţu Melania 

 Participarea la cursul PROFESORUL ONLINE – prof. Vasilescu Simion Emili 

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Revista scolii: “ Hormonii stresului”- 29.09.2020, prof. Gheorghiu Manuela 

 Curs “ Leadership in educatie”, Sellification, Timisoara- 10.10.2020, Certificat “ Practica utilizarii 

GSuite in activitatea didactica”, IFC, Chisinau - 6.11.2020, Curs “ Obiceiurile Educatorilor de 

Succes”, Sellification, Timisoara- 7.11.2020, Certificat international “ Inovatii pedagogice in era 

digitala, IFC, Chisinau- 27.11.2020, Curs “ Excelenta in cariera de dascal”, Sellification, Timisoara- 

4.12.2020 – prof. Gheorghiu Manuela 

 Participare la Concurs CPEECN, webinarii diverse(AMSC_online, Open_P-Tech, psihopedagogie, 

etc.), Curs Vivid Education-Revizuire Proceduri, Simpozion Ecoterra- În numele științei, etc. –prof. 

Vicol Vica 

 Participare la: 1) Oct. 2020 -Webinar Mozaik Education-prezentarea platformei Mozabook,trainer 

Andreea Stefan; 2)Sept-oct.2020 -Curs de dezvoltare personala,sustinut de dr.psiholog Popescu 

Gabriela; 3) Cursuri organizate de SELLification-The professional's Selling Game; Oct.2020 -

Obiceiurile educatorilor de succes,invitat Romeo Cretu(creator proiect"Daruieste pentru educatie"); 

Dec.2020-Excelenta in cariera de dascal-invitati-Prof.dr.Ovidiu Panisoara si prof.Mirela Tanc;  

4) 7-8.11.2020-"Virtual Summit"-14 webinarii pentru formare profesionala in domeniul matematicii; 

5) 6.11.2020 -Webinar cu tema "Practica utilizarii Gsuite in activitatea didactica"-Institutul de 

Formare Continua Moldova; 6)16.11.2020-"Lectii online de impact"-platforma ASQ -formatori Ana 

si Catalin Ungureanu si Florin Tudose – prof. Comşa Teodora 

 Participarea la: curs ,,Metodica predării online”-desfășurat în format online pe platforma GSUITE / 

CCD / 2020, curs ,,Profesor în online” / Digital Nation / 2020, curs ,, Educația Viitorului”/SC 



SELLification SRL - D / 2020, curs online ,,Inițiere în cultura digitală” / EduMNC / 2020, Participare 

la Webinar-,,De vorbă cu directorii în sala de clasă”, 2 aprilie 2020, Participare la Webinar-,,Cum 

continuăm școala pe net?”, 21 mai 2020, Participare la Webinar-,,De vorbă cu profesorii în sala de –

acasă”, 4 iunie 2020, Participarea la Webinarul,,Resurse oferite de platforma 

Siguronline.MD”/Academia de Schimbare și Inovare prin Educație/31.07.2020, Participarea la 

Webinarul,,Instrumente Web pentru a crea conținuturi digitale în format video”/Academia de 

Schimbare și Inovare prin Educație/31.07.2020, Participarea la Webinarul,,Simulare de lecții online 

desfășurată cu ajutorul platformei ZOOM”/Academia de Schimbare și Inovare prin 

Educație/31.07.2020, Participarea la Webinarul,,Crearea activităților interactive cu ajutorul platformei 

Learningapps” /Academia de Schimbare și Inovare prin Educație/31.07.2020, Participarea la 

Webinarul ,, Învățarea la distanță în baza site-ului interactiv al profesorului”/Institutul de formare 

continuă/ 29.07.2020, Participarea la Webinarul ,,Gestionarea emoțiilor în noile condiții de 

învățare”/Institutul de formare continuă/, 12.08.2020, Participarea la Webinarul ,,7 tehnici de 

consolidare a încrederii elevilor în profesor”/Institutul de formare continuă/ 19.08.2020, participarea 

la Webinarul ,,Cum începem lucrul în G Suite pentru educație”/ Institutul de formare continuă 

Chișinău, Republica Moldova / 11.09.2020 – prof. Davidoiu Emilia 

 Prticiparea la: 1) Curs de formare continua ,,Evaluarea cadrelor didactice''-furnizor CCD Bacau, 2. 

conferinta ,,Adaptari ale managementului si leadershipului educational la particularitatile si exigentele 

invatamantului online''-oct. 2020, CCD Bacau, 3. participare la primele etape ale concursului pentru 

admiterea in Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale conform 

OMEC nr. 4979/2020 cu modificarile si adaugirile ulterioare – prof. Nistor Daniela 

 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Participarea la cursurile: Curs GSuite Education, IFC, Chisinau- 10.09.2020, Curs Leadership in 

educatie, Sellification, Timisoara- 9.10.2020, Curs Profesor real intr-o scoala virtuala, Ora de net- 

4.11.2020, Conferinta internationala Inovatii pedagogice in era digitala, IFC, Chisinau- 27.11.2020, 

Curs Secretele GMeet, Sellification, Timisoara- 29.11.2020, Curs Excelenta in cariera de dascal, 

Sellification, Timisoara- 4.12.2020 – Prof. Morariu Irina 

 Lectie deschisa Halloween around the world, cls 9A- 30.10.2020 – prof. Morariu Irina 

 Participarea la Conferința "Metode eficiente de predare în pandemie" Asociația Ține de Noi. 25 

noiembrie 2020, participare webinar "Animer les classes Virtuelles-CCD+ISJ 24 sept- 25 noiembrie 

2020, participare Conferința Națională - L'education pour une Societe durable - Alianță Franceza. 27 

noi-12 decembrie 2020 – prof. Borănescu Loredana 

 Curs Profesori în on line Expres.  Noile tehnologii informaționale și de comunicare - CCD Ph 12 ore - 

prof. Borănescu Loredana 

 

ARIA CURICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 

 Participarea la: 1.  Consfătuirile Județene de Istorie in data de 17 09 2020-online, 2.Sedinta Societatii 

de Stiinte Istorice din Romania filiala Prahova (online) - 20 noiembrie 2020 -A fost sustinuta lucrarea 

ȘCOALA SUPERIOARĂ DE COMERȚ ȘI PALATUL ȘCOLILOR COMERCIALE de către prof. 

dr. Vrânceanu Constantin, 3.Articol pentru revista Ecouri,cu titlul- Apariția și dezvoltarea orașelor în 

Dacia romană, înscrierea la cursurile sustinute de Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale (CPEECN) – prof. Sîrbu Robert 

 Participarea la: 22 septembrie 2020 în calitate de responsabil cu formarea continuă am participat la 

ședința organizată de CCD cu privire la „Formarea continua prin grade didactice” și la cursul de 

formare continua privind „Perfectionarea responsabililor cu formarea continuă din invatamantul 

preuniversitar”; valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin 

participarea la Consfătuirea de Geografie - organizată la Colegiul Național Mihai Viteazu Ploiești, pe 

data de 18 septembrie 2020, valorificarea pe 20 noiembrie 2020 calitatea instruirii de specialitate în 

cadrul Simpozionului Național Geografia de la cercetarea Științifică la practica didactică, unde am 

prezentat secțiuni din lucrarea de grad I intitulată Habitatul rural Vîlcănești- dinamica socio-



economică, organizarea spațială și persspective de dezvoltare; în noiembrie, anul curent scrierea in 

revista școlii articolul „Sesiunea de comunicări privind formarea continuă a profesorilor” – prof. 

Badea Elena 

 Participarea, 7.X.2020,  la webinariul Cum și de ce simțim - perspective psihanalitice, oraganizat de 

Centrul de psihoterapie psihanalitică București; 9.X.2020 am participat în on-line la cursul 

Leadership în educație. Cum devenim mentori pentru elevii noștri!, organizat de Sellificațion-The 

Professionals Selling Game; 6.XI. 2020 la cursul on-line Obiceiurile educatorilor de succes, organizat 

de Sellificațion-The Professionals Selling Game; 20 noiembrie 2020,  webinariul Geografia de la 

cercetarea științifică la practica didactică, organizat de CCD Prahova, Colegiul Regina Maria Ploiești 

si Colegiul Național Ion Luca Caragiale Ploiești; 23 noiembrie 2020 în cadrul EDUCAȚIEI 

CONTINUE, webinarul cu tema Relieful fluvial și orizontul local,  27 noiembrie 2020am participat la 

Conferința internațională științifico-practică Inovații pedagogice în era digitală, organizată de 

Institutul de Formare Continuă și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Chișinău, Republica 

Moldova; celebrarea evenimentelor cu semnificatie ecologica si geografica prin realizarea unor 

fluturasi, machete, postere, desene, expozitii, valorificarea competenţele ştiinţifice, didactice şi 

metodice dobândite prin participarea la Consfătuirea de Geografie - organizată la Colegiul Național 

Mihai Viteazu Ploiești, pe data de 18 septembrie 2020 – prf. Badea Elena 

 

GRĂDINIŢA 

 Cursuri și conferinte  

 Cursuri si cercuri pedagogice 

 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – PROIECTAREA, DEZVOLTAREA SI REVIZUIREA 

PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 

 Proiectarea și revizuirea activității de învățare (planificări calendaristice, pe unități de învățare, 

activități de învățare ce folosesc TIC), toţi membrii ariei curriculare  

 centralizarea acestora și postarea lor pe platforma http://ipt.epractica.ro/ - toţi membrii ariei 

curriculare – prof. Ignat Carmen Liliana 

 Proiectarea și realizarea planificărilor calendaristice diferențiate pentru elevii cu CES de la clasa IX 

P3, învăţământ profesional, prof. Prof. Ignat Carmen Liliana, Prof. Creţu Melania, Prof. Ivan Amalia 

 

Au fost realizate CDLuri noi și revizuite cele existente, pentru anul şcolar 2020-2021: 

 CDLuri noi : 

1. Clasa XI Învățământ profesional, Domeniul MECANICĂ 

 Calificarea:Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 

 “ DOCUMENTAȚIA TEHNOLOGICĂ ”, Dir. Prof. Neacşu Camelia, Prof. Ignat Carmen Liliana, 

Prof. Creţu Melania, Prof. Ivan Amalia, Ms. Arsene Gheorghe, Director general Durdun Radu 

Alexandru, UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL Ploiești, Ing. Bran Vasile Șef serviciu 

PLUP UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL Ploiești 

2. Clasa XI Învățământ profesional, Domeniul MECANICĂ 

 Calificarea: Mecanic utilaje și instalații în industrie 

 “ MENTENANȚA MAȘINILOR, UTILAJELOR ȘI INSTALAȚIILOR “, Dir. Prof. Neacşu Camelia, 

Prof. Ignat Carmen Liliana, Ms. Zincă Gheorghe, Director Văduva Alexandru S.C. MARELLI S.R.L. 

Ploiești, Ionescu Daniela Trainer S.C. MARELLI S.R.L. Ploiești 

3. Clasa XIII seral , Domeniul MECANICĂ 

 Calificarea: Tehnician prelucrări la cald 

 “ TEHNOLOGIA SUDURII“, Dir. Prof. Neacşu Camelia, Prof. Ignat Carmen Liliana, Prof. Nițu 

Georgeta, Prof.Ivan Amalia, Prof. Crețu Melania, Director general Durdun Radu Alexandru, 



UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL Ploiești, Ing. Bran Vasile Șef serviciu PLUP 

UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL Ploiești 

 Articol E-book în format PDF, cu ISBN - Perspective moderne în sistemul educațional actual, “Rolul 

profesorului în abordare constructivistă”, 15.oct.2020, prof. Ignat Carmen Liliana 

 Articol Ghid metodologic – Auxiliar curricular în format PDF, cu ISBN – “Probă de evaluare 

practică” , 3.nov.2020, prof. Ignat Carmen Liliana 

 Material RED “Instrument de evaluare online” 11.nov.2020, conform Scrisorii metodice ISJ PH cu 

privire la crearea rețelei de Resurse Educaționale Deschise nr.4242/ 21.11.2017, prof. Ignat Carmen 

Liliana 

 Participare proiect e-Twinning VET week in Prahova county, Romania - proiect coordonat de Liceul 

Tehnologic “Toma Socolescu” Ploiești, în cadrul căruia am fost parteneri , în cadrul Săptămânii 

Europene a Competențelor Profesionale 2020 (9-23 nov.2020) cu articolul “Alegeți drumul și 

încrede-te în abilitățile tale!” prof. Ignat Carmen Liliana 

 Proiectarea,realizarea şi partajarea cursurilor din classroom pe meet în perioada 9 noiembrie-23 

decembrie; colaborarea online cu părinţii elevilor pentru mobilizarea elevilor în lecţiile online – Prof. 

Creţu Melania 

 Realizarea şi proiectarea lecţiilor online – prof. Niţu Georgeta 

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 In această perioadă de susținere a cursurilor online programele școlare sunt în revizuire permanentă în 

ceea ce privește numărul orelor afectate conținuturilor, in funcție de ritmul de achiziție de cunoștințe, 

de consolidare a acestora de către elevi, de formarea de competențe necesare acestora –prof. Vicol 

Vica 

 Planificarile realizate la timp, Fise de monitorizare a progresului scolar – prof. Gheorghiu 

ManuelaAm realizat planificarile calendaristice si anuale la matematica la clasele 

9B,9P1,10P1,11B,12A,12B 

 Realizarea cursului opţional: Matematici aplicate pentru clasa a XII -a A, profilul Stiințele naturii, 

planificarea temelor pentru dirigenţie la clasa 9P1, stabilirea programului de pregatire pentru 

bacalaureat la clasele 12A,12B – prof. Comşa Teodora 

 Realizarea: 1. adaptarea proiectelor de lectiei la invatamantul hibirid/online, 2. organizarea, 

proiectarea si desfasurarea sedintelor de pregatire la matematica clase a X-a A, a X-a B, a XII-a D – 

prof. Nistor Daniela 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Planificari realizate la timp- membrii ariei curriculare 

 Realizarea programelor adaptate ptr elevi cu CES – prof. Borănescu Loredana 

Proiectarea si realizarea lectiilor online – prof. Vagneti Mihaela 

 

ARIA CURICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 Aplicarea Principiului egalitatii sanselor şi a Principiului  autoevaluarii – prof. Sîrbu Robert 

 Utilizarea fișelor tip de monitorizare a progresului școlar al elevilor; informarea elevilor și părinților 

despre rezultatele învățării; la cererea părinților sau ca urmare a cerințelor profesorilor, elevii primesc 

sprijin prin consultații și pregătiri geografice după un orar stabilit la începutul anului, prof. Badea 

Elena 

 Proiectarea lecțiilor este realizată la începutul anului și pe parcursul anului școlar după planificările 

calendaristice realizate inițial în funcție de programele școlare pentru liceu și profesională; în funcție 

de competențele atinse de către elevi se recurge la anunţarea inspectorul de specialitate pentru ca în 

anul școlar următor să fie revizuite programelor de învățare – prof. Badea Elena 

GRĂDINIŢA 

 Revizuirea programelor de învățare – Simulescu Nuşa, Stoian Corina. 

 

 



 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – PREDAREA, INSTRUIREA PRACTICĂ SI ÎNVĂTAREA 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 

 Utilizarea strategiilor moderne de predare – învăţare –evaluare – toţi membrii ariei curriculare 

 Participarea tuturor membrilor ariei curriculare la învăţarea online pe classroom şi meet. 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Înscrierea elevilor în proiectul national : Vet e-twinning in Prahova county – prof. Vicol Vica 

 Fise de lucru, metode de predare diversificate – prof. Gheorghiu Manuela 

 Predarea matematicii la nivelul claselor a XII-a A,B s-a desfasurat in conditiile impuse de noul 

regulament determinat de pandemia de COVID 19 ,cu toți elevii prezenți in clasa,cu maști si cu 

dezinfectant; în primele săptamâni am recuperat partial materia clasei a XI-a -Calcul diferential,fiind 

necesar pentru a incepe Calculul integral. La celelalte clase, procesul educațional a fost de tip 

hibrid,cu precizarea ca in primele 3-4 saptamâni nu am avut acces la platforma Google Classroom, 

elevii au transmis pe grupul clasei Whatsapp lectiile si temele.Utilizarea platformei Google 

Classroom a fost absolut necesara incepând cu 9.11.2020,atunci când am trecut in online. Predarea, 

verificarea temelor, comunicarea  prin email, discutarea temelor, pregatiri suplimentarea pentru 

bacalaureat si evaluarea  elevilor- prof. Comşa Teodora 

 Participarea, in calitate de diriginte a clasei a X-a B, cu lectia ,,Combaterea poluarii'' in cadrul 

evenimentului organizat de UNICEF in parteneriat cu MEC – prof. Nistor Daniela 

 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

 Participarea in calitate de profesor coordonator la concursul JUVENES TRANSLATORES organizat 

de Comisia Europeana- 26.11.2020- elevii Gheorghe Cosmin si Petrache Veronica, cls 11A- 

certificate of participation – prof. Morariu Irina 

 Participarea la concursul  LIRE EN FETE - 5 dec 2020-organ8zat de Alianță Franceza Ploiești și ISJ. 

Premiul I elev DREZALIU Adela cls 9A,Premiul I ELev Dima Daria cls 9A,premiul III elev Zaharia 

Daniela cls 9 A – prof.  Borănescu Loredana 

 

ARIA CURICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 Pentru reducerea abandonului școlar membrii ariei curriculare lucrează diferențiat la clase folosind 

fișe de lucru ce conțin itemi cu grad diferit de dificultate adaptați stilului de învățare căruia aparțin 

elevii. Profesorii conlucrează cu familia, cu psihologul școlar cu medicul cabinetului școlii si cu 

profesorii diriginti și împreună în cadrul consiliilor profesorale discută și iau măsurile necesare. 

GRĂDINIŢA 

 Concursuri scolare – Simulescu Nuşa, Stoian Corina 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 –EVALUAREA SI CERTIFICAREA ÎNVĂŢĂRII 

 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Au fost aplicate teste inițiale, pe nivel de studiu, conform graficului, s-au întocmit Planuri remediale, 

au fost prelucrate rezultatele obținute la nivel de arie curriculară  

 În calitate de îndrumători de proiect, au realizat listele cu temele de proiect pentru clasele a XII a 

profesorii: Buzea Genina, Neacșu Camelia, Nițu Georgeta 

 S-au realizat două asistențe la ore, înainte de 9 nov.2020 când s-a trecut la învățământul online: prof. 

asistent Ignat Carmen Liliana- prof. asistat Ivan Amalia și prof. asistent Crețu Melania - prof. asistat 

Ignat Carmen Liliana  

 Elaborarea şi susţinerea examenelor de diferenţe la clasa 11P1 ( pentru disciplinele de specialitate 

distribuite) 

 



ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Evaluarea permanenta a elevilor – prof. Gheorghiu Manuela 

 Evaluarea online a elevilor este mai greu de realizat in această perioadă, ea având un grad mult mai 

mare de subiectivitate atât cea formativă cât și cea sumativă. Progresul școlar este astfel afectat, nu se 

pot realiza activități remediile decât în măsura în care ne permite orele afectate pentru predarea- 

învățarea conținuturilor. Folosesc diverse instrumente de evaluarea inclusiv autoevaluarea – prof 

Vicol Vica 

 Testarea initiala a clasele a IX-a si a XII-a, realizarea testarii initiale pentru cunoasterea nivelului 

elevilor si recuperarea notiunilor din anul precedent, iniţierea realizării unor portofolii la  clasele a 

XII-a sia XI-a. Recuperarea în funcţie de necesităţi la clasele a IX-a si a XI-a – prof. Comşa Teodora 

 realizarea, aplicarea si evaluarea testelor, inclusiv a celor de tip sumativ – prof. Nistor Daniela 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Evaluarea se realizează confirm cerințelor în vigoare, mijloacele fiind adaptate metodelor de predare 

învățare on line.- prof. Morariu Irina, prof. Borănescu Loredana 

ARIA CURICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 Standard de evaluare, metode şi instrumente folosite pentru evaluarea rezultatelor învățării – prof. 

Sîrbu Robert 

 Aplicarea testelor inițiale la clasele a IX-a, conform graficului, si am întocmirea Planurilor remediale. 

Prelucrarea statistică a rezultatel robținute la nivel de arie curriculară și discutate în ședința ariei 

curriculare. La sfârșitul fiecărei unități de învățare elevii primesc un test secvențial realizat cu rolul de 

a monitoriza rezultatele elevilor după o secvență de predare- învățare. Aceste rezultate constituie 

punctul de plecare în următoarea etapă a procesului instructiv-educativ; Rezultatele elevilor sunt 

transmise părinților în cadrul ședințelor pe meet sau zoom. Concluziile rezultatelor testelor se discută 

și în cadrul ședințelor ariei curriculare și se stabilește un plan de măsuri ce se impun pentru creșterea 

progresului școlar. – prof. Badea Elena 

 

 

 

 

 
Noi puncte de acțiune:  

 

 
5. Vă rugăm sa precizati dificultățile pe care le-ați întâmpinat în colectarea dovezilor și in 

realizarea imbunătățirilor, precum și eventualele soluții pe care le-ați identificat: 

 

- 


