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       Nr.inreg. 1021/16.07.2021 

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 

 

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

prezentului         25/03/2021             16/07/2021 

raport: 

 

 

 

Realizări: 

PRINCIPIUL CALITĂȚII 1 - MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

PARTENERIATE: 

 PROIECTUL ROSE – prof. Buzea Genina, dir. Prof. Neacşu Camelia 

 PROIECT ERASMUS  READY STICY CLICK – prof. Vasilescu Simion Emilia, dir. prof. 

Neacșu Camelia 

 Proiectul de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul 

școlar, schimb interşcolar, KA229 ERASMUS+“Ouvre ton esprit,vis ton Europe” /”Open your 

minde,live your Europe” Nr. de referinţă: 2019-1-FR01-KA229-063146_2, prof. Ivan Amalia, 

dir. prof. Neacșu Camelia . 

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Implicarea membrilor ariei curriculare în Proiectul ROSE  

 Educatie STEM/JA Romania – prof. Nistor Daniela 

 Colaborator si membru in colectivul de redactie in cadrul Ed.Edudel (Slatina, jud. Olt) – prof. 

Gheorghiu Manuela 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 Parteneriat Parohia ,,Sfantul Sava'' prof. Dan Florin 

 Parteneriat cu Muzeul de Istorie pentru proiectul ,, Ploiestiul- orasul meu natal" – prof. Tonsciuc 

Luminiţa 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Pregatire pentru bacalaureat in cadrul proiectului ROSE- toţi membrii ariei curriculare 

 Proiectul Erasmus+ ”I am happy with myself” -  prof. Dumitru Marius 

 Proiect Interjudețean:,, Academia Junior, Ediția a-VIII-a", Proiect  Internațional România- 

Italia:,, Mărțișor cu dor" – Stoian  Coriana 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – RESPONSABILITĂŢILE MANAGEMENTULUI 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Contribuţii la realizarea managementului unităţii şcolare prin luarea deciziilor în cadrul 
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Consiliului de administraţie – prof. Ignat Carmen Liliana 

 Realizarea documentelor specifice, planificarea şi coordonarea activităţii membrilor ariei 

curriculare “Tehnologii”, centralizarea și încărcarea în formularele Google și pe platforma 

ipt.epractica.ro a documentelor solicitate de ISJPH – prof. Ignat Carmen Liliana 

 Participarea la acțiunea inițiată de ISJPrahova-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. 

 Revizuirea procedurii de admitere în învățământul profesional  pentru anul școlar 2020-2021 – 

prof. Ignat Carmen Liliana și prof. Crețu Melania 

 Revizuirea procedurii de admitere în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 - prof. 

Ignat Carmen Liliana , prof. Creţu Melania 

 Desfășurarea activităților dedicate ”Săptămânii meseriilor”, martie 2021, dir. prof. Neacșu 

Camelia, dir.adj. Vicol Vica, prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Crețu Melania, prof. Ivan Amalia, 

prof. Nițu Georgeta, prof. Buzea Genina. 

 Realizarea promovării online a învățământului tehnic, profesional și dual la Școlile gimnaziale 

din Ploiești și județ - toți membrii ariei curriculare Tehnologii 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Contribuţii la realizarea managementului unităţii şcolare prin luarea deciziilor în cadrul 

Consiliului de administraţie – prof. Davidoiu Emilia, prof. VicolVica. 

 Realizarea documentelor specifice, planificarea şi coordonarea activităţii membrilor ariei 

curriculare, centralizarea și diseminarea acestora în CP şi la CEAC - prof. Davidoiu Emilia, 

dir.adj. prof. VicolVica. 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Contribuţii la realizarea managementului unităţii şcolare prin luarea deciziilor în cadrul 

Consiliului de administraţie – prof. Dumitru Marius, prof. Renţea Gabriela ( secretar CP) 

 Realizarea documentelor specifice, planificarea şi coordonarea activităţii membrilor ariei 

curriculare, centralizarea și diseminarea acestora în CP şi la CEAC –prof. Dumitru Marius. 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 Contribuţii la realizarea managementului unităţii şcolare prin luarea deciziilor în cadrul 

Consiliului de administraţie – prof. Sîrbu Robert. 

 Realizarea documentelor specifice, planificarea şi coordonarea activităţii membrilor ariei 

curriculare, centralizarea și diseminarea acestora în CP şi la CEAC – prof. Sîrbu Robert. 

 

PRINCIPIUL CALITĂTII 3 – MANAGEMENTUL RESURSELOR  

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Curs  Managementul clasei –prof. Vasilescu Simion Emilia 

 Cercul de electrotehnica si electronica la -Liceul tehnologic energetic Campina – dir. prof. 

Neacșu Camelia, prof. Buzea Genina 

 Participarea la Cercul de SSM online de la Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Campina 

din data de 14.05.2021, Nițu Georgeta 

 Webinar,,Atribuții CEAC”-SC VIVID EDUCATION&MANAGEMENT SRL – prof. Nițu 

Georgeta 

 Conferința online ,,IPT-încotro?lecții învățate în timpul pandemiei”-Asociația Ține de noi" – 

prof. Nițu Georgeta 

 Participarea la Programul de formare ”Compasiune și acțiune - program de prevenire a 

bullyingului în școală”, Asociația PROEURO-CONS, 15 CPT/60 ore, 19.03.2021-26.04.2021 – 

prof. Ignat Carmen Liliana 

 Participarea în calitate de membri în comisia de organizare a simulării probelor scrise ale 

examenului de bacalaureat național, an școlar 2020-2021: prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Ivan 
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Amalia 

 Organizarea și desfășurarea online a Cercului Pedagogic Nr.1 – Ingineri și maiștri, Domeniul 

Mecanică – 21 mai 2021, membrii catedrei de Mecanică 

 Realizarea și susținerea referatului cu tema: Modalități de realizare a activităților la orele online 

în cadrul disciplinelor de specialitate: Prof. Crețu Melania, Prof. Nițu Georgeta, Ms. instr. 

Arsene Gheorghe – 21 mai 2021 

 Realizarea și susținerea referatului cu tema: Noutăți legislative aplicabile în anul școlar 2020-

2021 în învățământul profesional și tehnic: Prof. Ivan Amalia, Ms. instr. Mihăilă Aurelian – 21 

mai 2021 

• Realizarea și susținerea referatului cu tema: Învățământul profesional de stat versus învățământul 

dual: Dir. Prof. Neacșu Camelia, Prof. Ignat Carmen Liliana, Ms. Instr. Zincă Gheorghe – 21 

mai 2021 

• Referat Comisia diriginților “Cum poate fi dezvoltată încrederea în sine” – prof. Ignat Carmen 

Liliana 

• Realizarea Inspecției speciale pentru acordarea Gradului didactic I, prof. Schonauer M. Alfred 

Constantin , Colegiul Spiru Haret, Ploiești – 26 mai 2021, în calitate de metodist a ISHPH, 

conform delegației nr. 40/26.05.2021 – prof. Ignat Carmen Liliana 

• Activitatea “FOMO și presiunea de a fi mereu online“, în cadrul proiectului ORA DE NET, în 

data de 08.06.2021, cu elevii clasei IXP3, facilitator prof. Ivan Amalia, cofacilitator prof. Ignat 

Carmen Liliana 

• Activitatea “FOMO și presiunea de a fi mereu online“, în cadrul proiectului ORA DE NET, în 

data de 10.06.2021, cu elevii clasei XIP2, facilitator prof. Ignat Carmen Liliana, cofacilitator 

prof. Ivan Amalia 

• Participarea la lecția deschisă, clasa XA “Simboluri și semnificații. La țigănci de Mircea Eliade“, 

prof.coordonator Rențea Gabriela, 17.06.2021 – prof. Crețu Melania, prof. Ignat Carmen Liliana,  

• Participarea în calitate de profesori îndrumători și evaluatori la examenul de absolvire Nivel 4, la 

Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești: prof. Buzea Genina, dir.prof. Neacșu Camelia, 

prof. Nițu Georgeta, prof. Ignat Carmen Liliana, conform deciziei ISJPH nr.836/28.05.2021 

• Participarea în calitate de profesori evaluatori la examenul de absolvire Nivel 4, la Colegiul 

Spiru Haret, Municipiul Ploiești: dir.prof. Neacșu Camelia, prof. Ignat Carmen Liliana, prof. 

Buzea Genina, prof. Nițu Georgeta, conform deciziei ISJPH nr.836/28.05.2021 

• Secretar de comisie de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera 

tehnologică – Nivel 4, sesiunea Iunie 2021, la centrul de examen Liceul Tehnologic ""1 Mai"", 

Municipiul Ploieşti – Prof. Ignat Carmen Liliana 

• Secretar de comisie de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţilor învăţământului 

profesional – Nivel 3, sesiunea Iulie 2021, la centrul de examen Liceul Tehnologic ""1 Mai"", 

Municipiul Ploieşti – Prof. Ignat Carmen Liliana 

• Participarea în calitate de profesori îndrumători și evaluatori la examenul de absolvire Nivel 3, la 

centrul de examen Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești: prof. Crețu Melania, prof. 

Ignat Carmen Liliana, prof. Ivan Amalia, prof. Nițu Georgeta,  

• Asistenți la examenul de Bacalaureat 2021, sesiunea iunie 2021, desfășurat la Liceul Tehnologic 

“Elie Radu”, Ploiești – prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Ivan Amalia 

• Participare curs Tehnologii Informaționale Computerizate – 30 CTP, prof. Crețu Melania 

• Participarea la Simpozionul Internaţional Importanța activității de voluntariat pentru educație, 

Ed. 1, CSEI Vălenii de Munte ( adev. 664/21.04.2021) – prof. Crețu Melania 

• Participarea la cercul inginerilor şi maiştrilor din domeniul mecanic, 21.05.2021, lucrarea 

Modalități de realizare a activităților la orele online în cadrul disciplinelor de specialitate 

• Participarea la cursul “Profesor real intr-o scoala virtuală”, ORA DE NET, Salvaţi copiii – 

PROF. Crețu Melania 

• Membru în comisia de BAC ( Centrul Zonal de Evaluare 2 Ploiești) – prof. Crețu Melania 
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• Membru în comisia de admitere liceu și învățământ profesional de stat și dual – prof. Ignat 

Carmen Liliana, prof. Nițu Georgeta, prof. Crețu Melania, prof. Ivan Amalia. 

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 curs formare continuă CPEECN/MEC – prof. Nistor Daniela 

 curs formare continuă ,,Mentoratul în educaţie–context facilitator şi modalitate de sprijin pentru 

cariera didactică’’/ CCD Bacau- prof. Nistor Daniela 

 curs formare continuă ,,Educaţie digitală pentru profesori’’/EduAltfel- prof. Nistor Daniela 

 webinar ,,WebDidactica''- prof. Nistor Daniela 

 "Consiliere, dezvoltare personala si orientare in cariera a elevilor"" (6.03.2021)-CCD PH –prof. 

Gheorghiu Manuela 

 Asistent si evaluator simulare bac (23.03.2021 - 24.03.2021) – prof. Gheorghiu Manuela, prof. 

Comșa Teodora 

 Promovarea  unor metode, procedee, tehnici de abordare predarii-invatarii - evaluarii  - 

inovative, in cadrul proiectului „ Let’s share our good work! ” de catre Asociatia „ Learn for  

 you! ”- publicare de bune practici la nivel judetean, national si international (29.03.2021) – prof. 

Gheorghiu  

 Curs webinar „ Tehnici de motivare a aelevilor prin NLP ” (17.03.2021) - Sellification  -prof. 

Gheorghiu Manuela 

 Simpozion National „ Eficient si modern in invatamantul romanesc actual” , Ed. IV cu  articolul 

„ Instrumente digitale utilizate in evaluarea elevilor la orele online de biologie” (25.03.2021) - 

Liceul Tehnologic „ Alexandru Ioan Cuza” , Barlad, jud. Vaslui – prof. Gheorghiu Manuela 

 Sustinerea  IC I – Gradul II (1.04.2021) prof. Gheorghiu Manuela 

 Ziua Pamantului - clasa 12A (22.04.2021) – prof. Gheorghiu Manuela 

 Curs ""Tehnologii informationale computerizate"" (24.04.2021) - CCD PH – prof. Gheorghiu 

Manuela 

 Cerc pedagogic – Colegiul “ Mihail Cantacuzino” (14.05.2021) – Sinaia - prof. Gheorghiu 

Manuela 

 Conferința Internațională ”EDUCATORS” - ”Importanța educației socio-emoționale în  procesul 

de învățare” (20.05.2021) - Fundatia Dan Voiculescu, Bucuresti, prof. Gheorghiu Manuela 

 Promovarea ofertei educationale - N. Iorga, Rares Voda si Ciorani (mai 2021) prof. Gheorghiu 

Manuela 

 Membru in comisia de evaluare a cadrelor didactice (5.06.2021) prof. Gheorghiu Manuela 

 Participant lectii deschise: fizica (18.05.2021); religie (27.05.2021); dirigentie (12A/12B);lb. si 

literatura romana (17.06.2021) prof. Gheorghiu Manuela 

  Webdidactica ""Fundatia Dan Voiculescu""  - ”Aplicații, instrumente și platforme educaționale  

pentru predarea online și mixtă” ((14-18.06.2021) prof. Gheorghiu Manuela 

 Asistent examen de bacalaureat 2021 (28-30.06.2021) - Elie Radu"- prof. Gheorghiu Manuela 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

 Participare curs CCD program formare continua –Consiliere ,dezvoltare personala si orientare in 

cariera a elevilor acreditat prin OMEN 4737/09.08.2019-60 ore/15 credite-Febr-mar 2021 –

Borănescu Loredana, Morariu Irina 

 Participare curs CCD program formare continua –Tehnologii informationale computerizate 

acreditat prin OMEN 3343/16.03.2018-120 ore/30credite-12.02-25.04 2021 – Borănescu 

Loredana, Morariu Irina 

 Participare Simpozion National “Educatie si formare in era digitala”17.06.2021 CCDPH – 

Borănescu Loredana 

 Participare cerc pedagogic Limba Franceza-–“Colegiul de Arta Carmen Sylva-19.05.2021 
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adeverinta nr 1194/19.05.2021 – Borănescu Loredana 

 Curs formare: METODE EUROPENE DE PROGRES ȘI INOVARE ÎN EDUCAȚIE PRIN 

MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP PERFORMANT (în desfășurare) –Dumitru Marius 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 

 Cursul de profesori evaluatori la Bacalaureat si alte examene  prin ’’Programul CNPEE al 

Ministerului Educației și Cercetării’’-in derulare - prof. Sirbu Robert 

 Webinar Training I din cadrul programului dedicat profesorilor “Eroii internetului-Siguranţă 

online pentru elevi” prof. Sirbu Robert 

 Module parcurse: „Distribuie cu prudenţă” 13 04 2021 prof. Sirbu Robert 

 3.Curs de formare „Elevul tău este un GENIU” 13 04 2021 prof. Sirbu Robert 

 Participare la Cercul Pedagogic al profesorilor de istorie-liceu desfăşurat online în data de 21 05 

2021 Profesorii de istorie din aria curriculară: 

o WEBINAR - COMUNIȘTII PRAHOVENI ÎN 1944 C.C.D- online, prof. Sirbu Robert 

o Şedinta Societatii de Stiinte Istorice din Romania filiala Prahova, Profesorii de Istorie

 Metodica si de specialitate; prof. Sirbu Robert 

o WEBINAR -DE LA GIMNAZIUL DE BĂIEȚI LA COLEGIUL NAȚIONAL 

„I.L.CARAGIALE” PLOIEȘTI, DR. CONSTANTIN ANGELESCU - REFORMATOR 

AL ȘCOLII INTERBELICE ROMÂNEȘTI C.C.D- online, Şedinta Societatii de 

Stiinte Istorice din Romania filiala Prahova, prof. Sirbu Robert 

 Participare la curs CCD de consiliere și orientare – prof. Dan Florin 

 26 nov.  Activitate CCD ,, Anatomoia frumosului", 13 nov. Concursul online ,, Ploiestiul, orasul 

meu, oras european.", Cursul ,,Combaterea Bullyngului in scoala" 23 april-2 iunie – prof. 

Tonsciuc Luminița 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – PROIECTAREA, DEZVOLTAREA SI REVIZUIREA 

PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE 

ARIE CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Utilizarea Classroom în procesul de predare-învățare-evaluare toți membrii ariei curriculare 

 Coautor al volumului colectiv în format electronic GHID METODOLOGIC – AUXILIAR 

CURRICULAR, apărut la Editura Educația Azi, cu ISBN: 978-606-95081-6-9, instrument de 

evaluare – prof. Ignat Carmen Liliana" 

 Realizarea materialelor pentru lecţii on-line ( pentru postarea pe site-ul şcolii şi google 

classroom) –toți membrii ariei curriculare 

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Statisticile pe discipline – în anexă la raport arie curriculară(*în raportul propriu zis să existe 

sintetic nr. de corigenți și SN pentru fiecare disciplină și profesor titular de disciplină) 

 Liste nominale cu SN șicorigenți (cu profesorul clasei) – în anexă la raportul pe arie curriculară 

 Pregătirile pentru bacalaureat (*cf. Registrului unic din secretariat) 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

Toţi membrii ariei curriculare au realizat: 

 Activităţi de învăţare face to face şi online: Classroom 

 Realizare de rapoarte demografice cu privire la diversele statute ale elevilor și înaintarea lor către 

consilierul școlar 

 Realizarea rapoartelor de autoevaluare STATISTICILE PE DISCIPLINE – anexă la raportul 

ariei curriculare 

 Pregătirile pentru bacalaureat (*cf. planificărilor realizate în cadrul proiectului ROSE) 
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 Pregătirile remediale (*cf. registrului unic din secretariat) 

 parcurgerea materiei conform programei și planificărilor întocmite  

 Adaptarea continuturilor programei la predarea on line, folosind mijloacele si metodele specifice 

predarii on line și face to face – toți membrii ariei curriculare 

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE 

 Proiectarea lectiilor in conformitate cu programa scolara – toți membrii ariei curriculare 

 Realizarea rapoartelor de autoevaluare STATISTICILE PE DISCIPLINE – anexă la raportul 

ariei curriculare 

 Pregătirile pentru bacalaureat (*cf. planificărilor realizate în cadrul proiectului ROSE) 

 Pregătirile remediale (*cf. registrului unic din secretariat) 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – PREDAREA, INSTRUIREA PRACTICĂ SI ÎNVĂTAREA 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Nu s-au derulat concursuri la nivel județean/ național  - situație specială din cauza pandemiei 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Nu s-au derulat concursuri la nivel județean/ național – situație specială din cauza pandemiei 

 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Concursuri si serbări școlare grădiniță – Stoian Corina 

 La fete de la Francophonie- ACTIVITATE JUDETEANA-15-20.03.2021-Alliance Francaise/Isj 

PH- prof. Borănescu Loredana 

 Participare la concursul Ziditori de neam si tara- elevul Vlasceanu Claudiu X B  ( iunie 2021)     

; lectie deschisa ,,Poezia interbelica" - clasa a 12-aA ( mai 2021). – prof. Vagneti Mihaela 

 Lecție deschisă “La țigănci’’ de Mircea Eliade, prof. Rențea Gabriela 

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE 

 Predarea online si fizic cu materiale aferente – toți membrii ariei curriculare 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 –EVALUAREA SI CERTIFICAREA ÎNVĂŢĂRII 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 În calitate de îndrumători de proiect, au finalizat proiectele pentru clasele a XII a profesorii: 

Buzea Genina, Neacșu Camelia, Nițu Georgeta, Ignat Carmen Liliana 

• În calitate de îndrumători de proiect, definitivarea temelor de proiect pt examenul de 

certificare a calificării profesionale Nivel 3 și a proiectelor elevilor claselor a XI a învățământ 

profesional: prof. Crețu Melania, Ignat Carmen Liliana, Ivan Amalia, Nițu Georgeta 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

 Creare de teste/fise de lucru, aplicare, evaluare si analiza rezultatelor - toţi membrii ariei 

curriculare 

 Evaluari predictive,sumative si formative pentru a li e urmari si inregistra progresul scolar – 

membrii ariei curriculare -  toţi membrii ariei curriculare 

 Notarea ritmica se realizeaza in concordanta cu parcurgerea temelor propuse – membrii ariei 

curricuare - toţi membrii ariei curriculare 

 Asistente si interasistente - toţi membrii ariei curriculare 

 Statisticile pe discipline – în anexă la raportul pe arie (*în raportul propriu zis să existe sintetic 

nr. de corigenți și sn pentru fiecare disciplină și profesor titular de disciplină) - toţi membrii ariei 

curriculare 

 Liste nominale cu sn și corigenți (cu profesorul clasei) –toţi membrii ariei curriculare 

 Pregătirile pentru bacalaureat (*cf. registrului unic din secretariat) -  toţi membrii ariei 

curriculare 
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 Parcurgerea materiei conform programei și planificărilor întocmite -  toţi membrii ariei 

curriculare 

 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Aplicarea formelor de evaluare: formativa, sumativa, observarea sistematica, quizuri, teste 

online – toţi membrii ariei curriculare 

 Statisticile pe discipline – în anexă la raportul pe arie (*în raportul propriu zis să existe sintetic 

nr. de corigenți și sn pentru fiecare disciplină și profesor titular de disciplină) 

 Liste nominale cu sn și corigenți (cu profesorul clasei) – membrii ariei curriculare 

 Pregătirile pentru bacalaureat (*cf. registrului unic din secretariat) – membrii ariei curriculare 

 Parcurgerea materiei conform programei și planificărilor întocmite – toți membrii ariei 

curriculare 

 Evidența prezenței elevilor la programul ROSE – prof. Dumitru Marius 

 Planuri de acțiune ROSE –prof. Dumitru Marius 

 Fișe de lucru, fișe de evaluare finală, jocuri didactice, lucrări practice, jocuri libere alese, 

povești, diplome, portofoliul – Corina Stoian ( grădinița) 

 Membru comisia de echivalare a competentelor lingvistice in cadrul examenului de bacalaureat -    

Prof. Borănescu Loredana 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 Statisticile pe discipline – în anexă la raportul pe arie (*în raportul propriu zis să existe sintetic 

nr. de corigenți și sn pentru fiecare disciplină și profesor titular de disciplină) 

 Liste nominale cu sn și corigenți (cu profesorul clasei) – în anexă la raportul pe arie 

 Pregătirile pentru bacalaureat (*cf. registrului unic din secretariat) 

 Parcurgerea materiei conform programei și planificărilor întocmite 

 

ARIE CURRICULARĂ TEHNOLOGII – ASISTENȚE/INTERASISTENȚE -7 interasistențe, 

observatori 5, observați  7 

Asistențe 4, observator 1 (resp. Arie curriculară), observați 4) 

 

 

 

 


