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RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII 

ANUL ŞCOLAR 2013-2014 

 Elaborarea acestui document are la bază următoarele documente:  

- Raportul Anual de Evaluare Internă privind calitatea educaţiei realizat de către Comisia 

de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, 

-  rapoartele anuale de activitate ale comisiilor metodice, ale compartimentelor din şcoală 

şi formularele statistice.  

Baza legislativă al acestui raport este dată de: 

- Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 cu completările şi modificările ulterioare; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin O.M.Ed.C.nr. 4925/2005; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

Educaţiei aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările 

ulterioare. 

 

1. ACTIVITATEA  MANAGERIALĂ 

1.1.  Realizarea documentelor de proiectare managerială 

Proiectarea managerială  pentru  anul scolar 2013-2014 a însemnat realizarea la timp  
şi avizarea/aprobarea    următoarelor documente: 

Planul de acţiune al şcolii; 

Planul de şcolarizare; 

Programul managerial anual şi semestrial; 

Oferta educaţională; 

Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;  



 

                                      

Programele de activităţi anuale şi semestriale ale comisiilor metodice  şi ale 
comisiilor de lucru; 

Statul de funcţii; 

Proiectul de buget pe 2014; 

Tematica şedinţelor Consiliului profesoral şi ale Consiliului de administraţie. 

 

 

1.2.  Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

1.2.1 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 
 

            Pentru asigurarea structurilor în vederea realizării unei activităţi scolare optime, 

conducerea şcolii a realizat următoarele acţiuni: 

- s-a finalizat lucrarea de încadrare cu personal didactic, au fost constituite normele didactice,  

s-au stabilit colaboratorii externi pentru activitatea de instruire practică. 

- s-au constituit clasele de început de ciclu si s-au operat modificările de efective pentru celelalte 

clase. 

- a fost completată în funcţie de situaţia concretă rezultată din miscările de cadre didactice, lista 

cu profesorii diriginţi la nivelul unităţii scolare. 

- au fost repartizate spaţiile de învăţământ pe clase, forme de învăţământ stabilindu-se programul 

de funcţionare  între orele 8 - 14. 

- s-a întocmit programul orar ţinându-se cont de încărcătura zilnică atât pentru profesori cât si 

pentru elevi de către comisia numită în acest sens. 

- s-a întocmit şi asigurat permanenţa serviciului pe scoală pentru cadrele didactice . 

- s-au întocmit programele de organizare şi proiectare a activităţii educative, culturale, artistice şi 

de petrecere a timpului liber al elevilor. 

- s-au întocmit şi emis decizii legale privind structurile şi responsabilităţile la nivelul unităţii 

şcolare pentru toate compartimentele existente. 

- s-au făcut completări şi modificări în schema de organizare pe compartimente, servicii, domenii 

de activitate pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic. 

- s-au obţinut şi s-au reactualizat, după caz, avizele legale de funcţionare a unităţii de învăţământ. 

- s-a întocmit Regulamentul de funcţionare al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii. 

- s-a întocmit si aprobat de C.A, Proiectul de buget pentru anul financiar 2014. 

 

În ceea ce priveşte conţinuturile actului educaţional şi nivelul de pregătire al elevilor, 

conducerea şcolii şi-a propus şi a realizat: 

- cunoaşterea temeinică a curriculum-ului şi restructurarea metodologică a activităţilor; 

- armonizarea curriculum-ului şcolii cu curriculum-ul naţional în scopul definirii specificului 

propriu al unităţii scolare pe filiere – toate cadrele didactice au întocmit la timp C.D.Ş. – urile si 

C.D.L.-urile care au fost aprobate în sedinţele de lucru la nivel de comisii metodice dar şi de 

către comisiile la nivelul I.S.J. Botoşani; 

- respectarea prevederilor programelor şcolare privind integrarea experimentului în activitatea 

didactică; 

- monitorizarea ritmicităţii şi obiectivităţii evaluării şi notării elevilor pe tot parcursul anului 

şcolar; 



 

                                      

 

În ceea ce priveste asigurarea logisticii necesare unei bune desfăşurări a actului 

educaţional, conducerea şcolii a întreprins şi a realizat: 

- finalizarea programului de reparaţii, curăţenie şi igienizare la toate spaţiile de învăţământ, 

program ce s-a realizat la timp şi în bune condiţii; 

- asigurarea în bună parte a materialelor  pentru buna desfăşurare a instruirii practice; 

 

În organizarea activităţii, am fost preocupaţi în primul rând de procurarea documentelor 

curriculare oficiale, a manualelor, auxiliarelor curriculare (culegeri de texte şi de probleme, 

planşe, hărţi, caiete de exerciţii) a cărţilor pentru bibliotecă şi a aparaturii auxiliare.  

S-a asigurat baza logistică pentru activităţile extracurriculare. 

La începutul anului şcolar 2013-2014, prin decizii interne, s-au numit: secretarii 

consiliului profesoral şi de administraţie, diriginţii, şefii de comisii metodice , de 

compartimente şi ai diferitelor comisii de lucru.  

 

 

1.2.2.Repartizarea responsabilităţilor 

Responsabilităţile privind coordonarea activităţilor pe care le presupune activitatea 

din şcoală s-au repartizat, prin delegare, directorului  adjunct, membrilor consiliului de 

administraţie, responsabililor de comisii metodice  şi şefilor de compartimente. 

Fiecare conducător de compartiment, de comisie, de colectiv a primit responsabilităţi 

clare, cu termene si modalităţi de evaluare. Fiecare membru al CA a primit responsabilităţi ce 

vizează domenii de activitate din scoală, iar prin graficul tematic realizează rapoarte periodice în 

faţa CA.  

Considerăm că am realizat o comunicare rapidă, eficientă şi transparentă, încurajând o 

cultură organizaţională care stimulează comunicarea, implicarea, inovaţia. Repartizarea 

responsabilităţilor s-a făcut în concordanţă cu fişa postului, a competenţelor fiecărui salariat al 

unităţii şi a planului managerial pentru anul şcolar 2013-2014. 

 

1.2.3.Organizarea timpului 

Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin Regulamentul 

Intern, programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de activitate.  Orarul şcolii a 

fost gata la 17.09.2013. 

Pentru gestionarea riguroasa a timpului s-au  stabilit : 

1. Regulamentul Intern 

2. Fişa individuală a postului 

3. Contractul individual de muncă 

Organizarea timpului de muncă s-a făcut cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a 

Contractului Colectiv de muncă.. 



 

                                      

 

1.2.4. Monitorizarea  întregii activităţi 

             Monitorizând întrega activitate din şcoală, conducerea unităţii de învăţământ a folosit 

modalităţi diversificate: de la discuţii personale, colective atât cu personalul cât şi cu 

responsabilii, acţiuni de evaluare şi control (conform graficului şi tematicii), participarea la toate 

activităţile comisiilor, la activităţile educative, extraşcolare, cu părinţii, cu alţi factori 

educaţionali, rapoarte si analize în CP si CA. 

             Urmărind creşterea eficienţei activităţii, conducerea a avut în atenţie multiple ţinte dintre 

care încercăm să enumerăm pe cele mai importante: 

 Restructurarea metodologică a activităţilor didactice; 

 Optimizarea activităţii didactice la toate disciplinele, în concordanţă cu planurile de 

învăţământ şi standardele educaţionale; 

 Parcurgerea integrală a programelor şcolare; 

 Sprijinirea perfecţionării continue a cadrelor didactice şi a personalului nedidactic; 

 Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării personale a elevilor; 

 Reorganizarea conţinuturilor activităţilor educative cu elevii; 

 Dezvoltarea relaţiilor cu ceilalţi factori educaţionali; 

 Realizarea proiectului planului de încadrare cu personal didactic; 

 Atragerea către unitatea şcolară a unor surse de finanţare extrabugetare; 

 Diversificarea acţiunilor de orientare şcolară şi profesională şi eficientizarea acestora în 

scopul realizării atât a propriului plan de şcolarizare cât şi cuprinderea absolvenţilor în 

forme de învăţământ ulterioare; 

 Obţinerea unor resurse financiare şi materiale necesare în desfăşurarea acţiunilor de 

promovare a şcolii; 

 

Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activităţii tuturor 

compartimentelor. În plus, în tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie 

s-au inclus, pentru fiecare lună, analize ale activităţilor şi problemelor fiecăru i 

compartiment. 

 

 

1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale 

Acum la bilanţul anului şcolar 2013-2014 putem remarca: 

PUNCTE TARI 

- transparenţa  actului  managerial; 

- luarea  deciziilor  în  echipă; 

- colaborarea  eficientă  cu  echipa  şi  cu 

Comitetul Reprezentativ al Părinţilor 

- colaborarea  eficientă  cu  Consiliul Judeţean 

Botoşani  în  rezolvarea  problemelor 

 

OPORTUNITĂŢI 

-  elaborarea  unor  proiecte  pe  fonduri  

structurale  europene 

PUNCTE SLABE AMENINŢĂRI 



 

                                      

-slaba  atragere  de  resurse  extrabugetare 

 

- lipsa resurselor financiare suficiente; 

- slaba motivare financiară a cadrelor 

didactice si a întregului personal 

din învăţământ 

 

 

Transparenţa în deciziile luate şi participarea cadrelor şi a părinţilor la actul 

decizional s-a asigurat permanent prin participarea reprezentanţilor lor la şedinţele 

Consiliului de Administraţie. 

 

1.4. Activitatea de (auto)formare managerială 

Activitatea de (auto)formare managerială este un proces continuu care se 

realizează atât prin activitatea zilnică, în confruntarea cu problemele care se rezolvă zi de 

zi, cât şi prin preocuparea permanentă de a fi la zi cu soluţiile manageriale cele mai 

potrivite. 

De asemenea, de un real folos în acest domeniu sunt lucrările de specialitate: 

“Ghidul practic al directorului...”, “Caietul de asistenţe al directorului”, “Ghidul editurii 

RAABE în Managementul educaţional”ş.a. 

 

2.RESURSE  MATERIALE ŞI  FINANCIARE 

2.1. Bază materială: 

2.1.1. Spaţii pentru învăţământ 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 16 515 

2. Cabinete 3 49 

3. Laboratoare - - 

4. Ateliere 4 129 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi 

sport 

1 65 

6.  Spaţii de joacă  1 611 



 

                                      

 

 

Unitatea  funcţionează  în intervalul orar 8-14, durata orei de curs/ activităţilor didactice 

fiind de 45 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 15 minute. 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tip şi număr document de deţinere a 

spaţiului 

Număr 

spaţii 

Suprafaţă 

(mp) 

1. Bibliotecă 

şcolară / centru 

de informare şi 

documentare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

nr. 25/27.03.2003 

 

1 

 

 

32 

2. Sală pentru  

servit masa 

                 - - 

3. Dormitor   - - 

4. Bucătărie   - - 

5. Spălătorie   - - 

6. Spaţii sanitare Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

nr. 25/27.03.2003 

12 156 

7. Spaţii 

depozitare 

materiale 

didactice 

Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

nr. 25/27.03.2003 

1 11 

8. Alte spaţii    

TOTAL 14 199 

 

 

 



 

                                      

B) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 32 

2. Spaţiu destinat echipei 

manageriale 

1 32 

3. Contabilitate  1 12 

4. Birou administraţie 1 12 

 

2.1.2. Biblioteca 

În anul şcolar 2013-2014, în cadrul bibliotecii s-au desfăşurat: 

Activitati biblioteconomice curente: 

 Procurarea de fișe pentru înscrierea la bibliotecă a elevilor și a cadrelor didactice; 

 Înscrierea elevilor și a cadrelor didactice noi la biblioteca școlară; 

 Evidența cititorilor; 

 Evidența volumelor împrumutate; 

 Recuperarea volumelor împrumutate; 

 Descrierea bibliografică; 

 Distribuirea manualelor școlare; 

 Clasificarea-catalogarea cărților; 

 Achiziția de documente-completarea fondului de carte; 

 Organizarea și gestionarea fondului de publicație; 

 Întreținerea fondului de publicație; 

Aceste activități au fost realizate cu sprijinul  tuturor elevilor claselor din unitate și cu 

personalul didactic. 

. Activitati de promovare a cărtii, lecturii, informației: 

 Informarea despre noile titluri apărute pe piața de informație; 

Activități cu elevii: 

 Planificarea programului de activitate semestrială 

 Familiarizarea elevilor cu biblioteca – Tema: “Vizita la bibliotecă” –elevii tuturor 

claselor din școală împreună cu diriginții lor. Scopurile acestei vizite au fost următoarele: 



 

                                      

 Formarea gustului elevilor pentru citit; 

 Îmbogățirea culturii generale a elevilor; 

 Prezentare de autori; 

În perioada 18.oct.-30 oct. 2013 s-a organizat o expozitie de carte în biblioteca școlara cu 

tema “Poveștile copilăriei”- la care au participat elevii claselor I-IV împreună cu diriginții lor. 

Scopul acestei expoziții a fost familiarizarea cu opera celor mai de seamă autori de povești din 

literarura universală. 

În luna decembrie 2013 a fost organizată o expozitie de carte pe tema sărbătorilor de 

iarnă cu tema “În așteptarea lui Moș Crăciun” la care a participat dna prof. Angelica Bozianu 

împreună cu elevii clasei a III-a având ca scop familiarizarea cu diverse opere literare care 

abordează tema sărbătorilor de iarnă; cunoașterea unor tradiții și obiceiuri ale românilor legate de 

sărbătorile de iarnă. 

 Familiarizarea cu viața și opera lui MIHAI EMINESCU a fost făcută în luna ianuarie 

2014, cu tema “Eminescu – luceafărul literaturii române” , împreună cu elevii clasei a V-a.  

2.2.  Resurse finaciare 

Resursele financiare ale Liceului Tehnologic Special “Sf. Stelian”Botosani au fost  în 

anul şcolar 2013-2014 în sumă totală de 2.773.000 lei  din  care 573.000 lei aferentă perioadei 

01.09.2013.-31.12.2013, asigurându-se prin utilizarea judicioasă a acestora plata în bune condiţii 

atât a cheltuielilor de personal cât şi a cheltuielilor materiale în anul 2014. 

Conform clasificaţiei bugetare suma totală de 2.773.000 lei, a fost utilizată pentru: 

Titlul I – Cheltuieli de personal – 2.588.000 lei – din aceasta sumă s-au platit salariile, 

contribuţiile sociale ale unităţii , diferenţe salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti şi 

cheltuielile ocazionate cu decontul navetei cadrelor didactice. 

 Tiltul II – Cheltuieli materiale  - 149.000 lei – suma a fost utilizată pentru plata 

uilităţilor (gaze natuarale, energie electrică, apă-canal, telefon, internet, transport gunoi, serviciul 

de  pază, etc.) precum şi pentru achiziţionarea de materiale de curăţenie, reparaţii, rechizite, etc.  

 Titlul IX – Alte cheltuieli – 35.848 lei – suma a fost cheltuită pentru plata burselor şi a 

banilor de liceu pentru elevii care beneficiază de aceste drepturi. 

Identificarea resurselor   

Fondurile pe care unitatea noastra le-a cheltuit în perioada 01.09.2013-31.08.2014 provin 

din alocaţii bugetare de la Consiliul Judeţean Botoşani care este ordonatorul principal de credite, 



 

                                      

pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, ajutoare sociale şi burse elevi, în conformitate 

cu H.G.1251/2005. 

De asemenea sumele aferente plăţii pentru Programul “Bani de liceu” au ca sursa de 

provenienţă Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani. 

 

Analiza utilizarii fondurilor  

 

 Resursele financiare alocate au fost cheltuite avându-se în vedere respectarea legislaţiei 

în vigoare în condiţii de maximă eficienţă, eficacitate şi oportunitate. 

Astfel pentru cheltuielile de personal din perioada 01.09.2013-31.12.2014 s-au  aplicat 

prevederile Legii 285/2010, Legea 63/2011 şi s-au acordat unele drepturi salariale câştigate în 

instanţă de personalul şcolii. 

Pentru cheltuielile materiale s-a urmărit utilizarea fondurilor în aşa fel încât unitatea să se 

încadreze în alocaţiile bugetare aprobate şi în acelaşi timp să fie asigurată desfăşurarea în bune 

condiţii a procesului educativ din şcoală. 

În anul şcolar 2013-2014 în cadrul  Liceului Tehnologic Special “Sf. Stelian”Botosani au 

fost gestionate resursele financiare alocate prin bugetele de venituri şi cheltuieli astfel încât să 

asigurăm buna funcţionare a procesului de învăţământ în condiţiile încadrării în alocaţiile 

bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite. 

Astfel, la finele trimestrului IV 2013 alocaţiile bugetare aprobate au fost in sumă de 2.647 

mii lei şi a fost cheltuită suma de 2.634 mii lei. 

Fondurile alocate au fost cheltuite în conformitate cu legislaţia in vigoare, avându-se în 

vedere cheltuirea acestora în condiţii de maximă eficienţă şi oportunitate. 

Bugetul aprobat pentru unitatea noastră nu a fost calculat în funcţie de costul mediu per 

elev întrucât prin articolul 5 din H.G. 1618/2009 învaţământul special este exceptat de la 

fundamentarea bugetelor în funcţie de costul mediu per elev. 

Numărul real de elevi a coincis cu cel raportat în toate statisticile. 

Nu au existat probleme de natură financiară, fiind asigurate în totalitate sumele aprobate 

prin buget de către Consiliul Judeţean Botoşani. 

 

3. RESURSE  UMANE 



 

                                      

Personal didactic de conducere: 

Director: prof. Loredana Elena Secrieriu 

Director adjunct: prof. Gabriela Burdujoc 

3.1. Personal  didactic 

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic 

Liceul Tehnologic Special “Sfântul Stelian” Botoşani a funcţionat cu un număr de 70 de 

cadre didactice, dintre care: 

0

10

20

30

40

50

60

2013-

2014

titulare

suplinitoare
calificate

suplinitoare
necalificate

 

 

 Cadre didactice titulare – 50 

 Cadre didactice suplinitoare calificate – 20 

 Cadre didactice suplinitoare necalificate – 0 

 Cadre didactice suplinitoare cu studii în altă specialitate – 0 

 

0

5

10

15

20

25

30

2013/2014

debutante

definitivat

gradul didactic ll

gradul didactic l

 

 Cadre didactice debutante – 8 

 Cadre didactice cu definitivat – 18 

 Cadre didactice cu grad didactic II – 15 

 Cadre didactice cu grad didactic I – 29 

 Cadre didactice cu doctorat – 0 

 Cadre didactice intrate în sistem în anul sc.2013/2014 – 1 



 

                                      

 Cadre didactice ieşite din sistem în anul şc.2012/2013 – 0 

Profesorii suplinitori au fost selectaţi din rândul cadrelor didactice cu continuitate în 

unitatea noastră scolară, respectându-se în acest fel, atât propunerea ISJ Botoşani, cât şi  

respectarea principiului eficienţei şi continuităţii profesionale. 

Conducerea unităţii şcolare a acordat o atenţie deosebită integrării în viaţa şcolii a tuturor 

profesorilor debutanţi şi noi veniţi, asigurându-i în permanenţă  de sprijin moral şi profesional 

prin discuţii personale în urma asistenţelor la ore, prin îndrumarea acordată la întocmirea 

planificărilor anuale şi semestriale, prin întocmirea documentelor de proiectare didactică, prin 

completarea  corectă a documentelor de evidenţă şcolară. 

 

3.1.2.Analiza consiliilor, comisiilor 

 

Comisii şi subcomisii ce au funcţionat 

în şcoală în anul şcolar 2013-2014 

 

Consilier educativ -     prof. BÎRSAN IRINA 

Coordonator SNAC -  prof. BOLOHAN PAULINA 

Coordonator ECO -    prof. BOZIANU ANGELICA 

 
1. COMISII METODICE : 

a) Comisia metodică a diriginţilor 

- responsabil : prof. RĂILEANU ALINA 

 

b) Comisia metodică a profesorilor de psihopedagogie specială 

- responsabil : prof. CIOBANU MARIA                          

   

     c) Comisia metodică a profesorilor de discipline tehnice 

         -     responsabil : prof. HUȚULEAC GABRIELA 

 

  d) Comisia metodică a profesorilor psihopedagogi 

- responsabil : prof. BARBACARU MIHAELA 

-       

e) Comisia metodică a cadrelor didactice itinerante/de sprijin 

        -     responsabil : prof. GÎZA  MIHAELA 

 

  f) Comisia metodică a cadrelor didactice care predau la Penitenciar 

        -     responsabil : prof. RACLARIU  VASILE 

 

 

 

COMISIA  DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

 

 Coordonator operativ – Director adj. Burdujoc Gabriela 

 

Responsabil CEAC- UNGUREANU PARASCHIVA     



 

                                      

                             BOLOHAN PAULINA- membru 

                             IACOB OANA- membru  

           HODAN CĂTĂLINA – reprezentant LSI Botoșani 

                                   VIRGINEL VACARIU - reprezentant CJ  Botoşani 

                       NIȚĂ MIHAELA– reprezentant Comitetul Reprezentativ al părinţilor 

           DUBIȚ CLAUDIU - reprezentant Comitetul Reprezentativ al elevilor 

 

COMISII ŞI SUBCOMISII PE PROBLEME: 

a) Consiliul pentru Curriculum al şcolii: 

           Preşedinte:      1. BURDUJOC GABRIELA 

           Membri:          2. PAVĂL ANDREEA 

                                   3. TODIRAŞ CRISTINA 

 

b) Comisia de elaborare a schemelor orare şi întocmirea orarului: 

 Preşedinte :  1. BURDUJOC GABRIELA 

 Membri :     2.RACLARU VASILE 

                                                3.HUȚULEAC GABRIELA 

 

c) Comisia Internă de Evaluare Continuă: 

 Preşedinte :    1.IVAȘCĂ MIHAELA  

 Membri         2. HODAN CĂTĂLINA 

                       3. BARBACARU MIHAELA 

                       4. ASIMINICESEI ELENA 

                                    

 

d) Comisia de disciplină/prevenire și combatere a violenței 

            Preşedinte.    1. RĂILEANU AUREL 

            Membri:        2. BOZIANU C-TIN 

                                  3. CIURARU DANIEL 

                       4. ZĂICEANU LIVIU    

                    

e) Comisia de marketing: 

 Preşedinte :  1. IACOB OANA 

 Membri :         2. PAVĂL ANDREEA 

               3. PĂLIMARIU ANABELA 

 

                 f) Comisia de verificare a ritmicităţii notării:  

                            Preşedinte:      1. ZĂICEANU LIVIU 

                            Membri:          2. PĂLIMARU ANABELA 

                                                          3. PAVĂL ANDREEA 

                                                          4. TUPILUȘ HORTENSIA 

                            

  g) Comisia de activităţi extracurriculare: 

 Preşedinte :  1. BÎRSAN IRINA 

 Membri :     2. HODAN CĂTĂLINA 

               3. RĂILEANU ALINA 

               4. PĂLIMARU ANABELA 

                                          5.PINTILEI CRISTINA  



 

                                      

                                                             

  h) Comisia de organizare şi coordonare a examenului de corigenţă: 

 Preşedinte :  1. BURDUJOC GABRIELA 

 Membri :     2. TUPILUŞ HORTENSIA  

                        3. RACLARIU VASILE   

      

  i) Comisia pentru Securitate şi Sănătate în Muncă: 

                      Preşedinte :     1. ROŞU MARIA 

                                  Membri :        2. MIRON IOAN 

                       3. HUŢULEAC GABRIELA 

                       4. HĂNŢESCU FLORICA  

                                  5.EPURE MARIANA 

                                    

           

                       j) Comisia pentru Situaţii de Urgenţă: 

                                    Preşedinte:     1. CIURARU DANIEL 

                                    Membri:         2. BOZIANU ANGELICA 

                                                           3.BOZIANU C-TIN 

                                                           4. EPURE MARIANA 

                                                            

 

 

  k) Subcomisia de sprijin a activităţii de Cruce Roşie: 

 Preşedinte :  1 GÎZA MIHAELA 

 Membri :     2. AMANCEI MIRELA 

                                                3. PĂLIMARIU ANABELA 

                                                4. TĂTĂRUȘANU ALINA 

 

  l) Subcomisia de inventar: 

 Preşedinte :  1. HUTULEAC GABRIELA 

 Membri :     2. POPOVICI GHEORGHE 

   3. NECULAU GHEORGHE 

 

     

 

     

                         m) Comisia de cooperare europeană/programe comunitare: 

                                  Preşedinte:      1. AMANCEI MIRELA 

                                  Membri.          2. TODIRAȘ CRISTINA 

                                                          3. UNGUREANU PARASCHIVA 

                                                          4. SCUTARU MIHAI 

                                                           

                                                          

 

n) Comisia „EURO 200” 

 

1. Secrieriu Loredana – director – preşedinte; 

2. Bîrsan Irina – consilier educativ – membru; 



 

                                      

3. Durnea Elena – secretar-şef – membru; 

4. Moruz Cătălin – contabil-şef – membru; 

  

o) Comisia de acordare a sprijinului financiar Bani de liceu 

 

1. Secrieriu Loredana– director – preşedinte; 

2. Bîrsan Irina – coordonator educativ – membru; 

3. Moruz Cătălin – contabil-şef – membru; 

4. Asiminicesei Elena  - asistent social – secretar; 

 

 

                       p) Comisia pentru gestionarea manualelor şcolare 

 

 1. Raclariu Vasile – preşedinte;  

2. Ciobanu Maria – membru; 

3. Bozianu Angelica – membru; 

4. Barbacaru Mihaela – membru; 

5. Amancei Mirela – membru; 

 

         r) Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material 
 

1. Bîrsan Irina - preşedinte 

2. Durnea Elena - membru 

3. Asiminicei Elena - membru 

 

 

s) Comisia de elaborare/revizuire a Planului de Acţiune al Şcolii 

 

 1. Secrieriu Loredana – director – preşedinte; 

2. Burdujoc Gabriela – director adjunct – membru; 

3. Ungureanu Paraschiva – coordonator CEAC - membru 

            4. Bîrsan Irina – consilier educativ - membru 

            5. Iacob Oana - responsabil formare profesională -  membru 

 

                    ș) Responsabil formare profesională și/sau continuă – IACOB OANA  

 

               Toate comisiile de lucru din şcoală şi-au întocmit proiectele de activitate la 

începutul anului şcolar iar directorii şcolii au urmărit transpunerea lor în practică . 

Periodic, în Consiliul de Administraţie, s-au analizat rezultatele şi eficienţa acestor 

proiecte. 

               Atât în cadrul consiliilor cât si al comisiilor ce funcţionează în unitatea scolară, au fost 

întocmite graficele sedinţelor de lucru şi tematica acestora, Programul de acţiuni pe întreaga 

durată a anului scolar, cu sarcini, termene precise, responsabilităţi, obiective generale şi specifice 

precum şi mijloacele de evaluare. 

                 În cadrul consiliilor şi comisiilor existente la nivelul şcolii, s-au respectat termenele 

propuse în graficele de lucru; conducerea şcolii a acordat o atenţie deosebită dezbaterilor şi 

propunerilor făcute de membrii acestora, s-au întocmit programe şi proiecte de acţiuni pe 

domenii a căror finalitate a fost în permanenţă urmărită. 



 

                                      

                Responsabilii au fost desemnaţi în şedinţă de lucru de către membrii comisiilor şi 

consiliilor dintre cadrele didactice cu experienţă în domeniu. Fiecare membru component al 

acestor organisme are sarcini precise privind o anume activitate. 

                Există o legătură permanentă între membrii acestor comisii dar şi între responsabilii 

comisiilor, fapt ce a condus la un bun control al activităţilor desfăsurate şi nu a permis 

suprapunerea acestora, dând curs actului decizional de către conducerea şcolii la momentul 

oportun. 

                Conducerea scolii a participat permanent şi activ la toate activităţile organizate de către 

Consiliile si Comisiile metodice, făcând propuneri de îmbunătăţire a activităţii acestora, pe baza 

Criteriilor stabilite în Programul Managerial; de asemena am acordat libertate de iniţiativă 

responsabililor acestor organisme în ceea ce priveşte desfăşurarea unor activităţi pe grupe de 

lucru. 

               Ne-am preocupat de cunoaşterea nemijlocită a problemelor reale existente la nivelul 

colectivelor de catedră şi a problemelor personale ale cadrelor didactice, luându-se măsuri 

preventive contra abaterilor disciplinare. 

 

3.1.3. Activitatea de auto(perfecţionare)  a cadrelor didactice 

 

Activitatea de auto(perfecţionare) a cadrelor s-a defăşurat pe mai multe direcţii: 

-      perfecţionarea în cadrul catedrelor, prin activităţi specifice  

-      perfecţionarea prin prezentarea la examenele pentru obţinerea gradelor didactice;  

     -      perfecţionarea prin doctorate sau masterate specifice.  

 

1. SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE LA DEFINITIVAT (SESIUNEA 

2013) ŞI GRADE DIDACTICE PENTRU ANII URMĂTORI: 

 

Din 20 de cadre didactice preînscrise / înscrise la perfecționare Liceul Tehnologic Special 

Sfântul Stelian a avut la: 

 DEFINITIVAT 

 sesiunea 2014 - 4 cadre didactice – Ababei Roxana(căs. Lupu), Pancu 

Gabriela, Bordianu Violeta, Buduruță Claudia 

 

 GRADUL II 

 sesiunea 2014 – 0 cadre didactice  

 sesiunea 2015 – 4 cadre didactice  dintre care doar 3 au susținut IC2:  

Ciuraru Daniel, Pintilei Cristina, Simionescu Aniela 



 

                                      

 sesiunea 2016 – 2 cadre didactice (IC1) Cîrlan Simona, Apostu Mihaela 

 

 GRADUL I 

 sesiunea 2014 – 0  cadre didactice au susţinut  și obținut gradul didactic I  

 sesiunea 2015 – 3  cadre didactice: Bîrsan Irina, Ivașcă Mihaela, Todiraș 

Cristina 

 sesiunea 2016 – 4  cadre didactice (au susținut colocviul şi au promovat) – 

Amancei Mirela, Pascal Liliana, Gîza Mihaela, Iacob Oana - Elena) 

 sesiunea 2017 – 3 cadre didactice - Taradaciuc Ala,Tupiluș Hortensia, 

Zăiceanu Liviu 

Total cadre didactice: 19 



 

                                      

                                            ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

 la începutul anului şcolar s-au realizat documentele 

specifice activităţii de planificare a activităţii 

Comisiei de Formare Continuă și Perfecționare: 

planul managerial al responsabilului cu formarea și 

perfecționarea în instituție; 

 s-au stabilit responsabilităţile și atribuțiile din cadrul 

comisiei; 

 s-au identificat priorităţile activităţii de formare 

continuă și perfecționare, în funcţie de specificul 

şcolii; 

 s-au actualizat punctele de informare din şcoală 

referitoare la activitatea de formare continuă; 

deasemenea s-a realizat  distribuirea de informații 

și cu ajutorul e-mailului școlii, a paginii de blog și 

de facebook); 

 pagina de Facebook, blogul școlii și  adresa de mail 

au contribuit la o mai bună comunicare și informare 

a  cadrele didactice, în special a cadrelor didactice 

itinerante cu privire la cursurile de formare continuă; 

PUNCTE SLABE 

 lipsa unui spațiu propriu care să aibă dotările necesare 

pentru o mai bună documentare și informare a cadrelor 

didactice (sală dotată cu P.C – cu acces la internet doar 

pentru cadrele didactice); 

 alegerea  unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanță 

cu nevoia de dezvoltare personală 

 lipsa unor instrumente de stimulare a cadrelor didactice pentru 

participarea la activitățile de formare continuă; 

- inexistența unui spațiu mai amplu de desfășurare și 

informare a cadrelor didactice privind formarea 

continuă; 

- lipsa  de fonduri pentru desfășurarea  activităților de 

formare continuă cât mai diversificate 

 

               OPORTUNITĂŢI 

 profesorii și maiștrii au urmat diverse cursuri de 

formare și au participat la activitățile școlii; 

 înscrierea unor cadre didactice în vederea obținerii 

gradelor didactice; 

 comparativ cu anul școlar precedent, mai multe 

cadre didactice au conștietizat importanța formării 

profesionale pe tot parcursul vieții 

 

             AMENINŢĂRI 

 nu toate cadrele didactice sunt interesate de formare și 

perfecționare, din acest motiv, neimplicarea unora în 

realizarea activităților de formare și perfecționare; 

 lipsa timpului și a motivației financiare pentru cursurile de 

formare continuă și perfecționare; 

 multitudinea ofertelor de activități extrașcolare duce la 

suprasolicitare; 

 slaba reprezentare a cursurilor  de perfecționare în domeniul 

educaţiei copilului cu cerințe educative speciale; 

 interesul scăzut al cadrelor didactice față de stagiile de 



 

                                      

formare în străinătate; 

 

 

 

 

 

Preocuparea comisiilor metodice din  şcoală pentru pregatirea şi formarea continuă a 

cadrelor didactice în scopul atingerii unor standarde ridicate de performanţă şi eficienţă a tinut 

permanent cont de Legea calităţii în învaţământ, de instrumentele şi metodologia elaborată de 

M.E.N.  privind aplicarea acesteia. 

Prin planul managerial elaborat la începutul anului scolar, precum şi prin toate acţiunile 

întreprinse de conducerea scolii, comisiilor metodice ale şcolii  le-au fost definite o serie de 

atribuţii: 

- îndrumarea profesorilor debutanţi, prin organizarea unor ateliere de lucru în vederea realizării 

de proiecte didactic care să canalizeze optim scopul – directivele – conţinuturile de bază – 

metodele utilizate – modalităţile de evaluare; 

- transferul direct de informaţii şi de experienţă între cadrele didactice în scopul redimensionării 

modului clasic de configurare a lecţiei prin utilizarea unor metode şi tehnici active de învăţare 

eficientă; 

- participarea cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare a pregătirii psihopedagogice şi 

metodice. 

 

3.2. Elevi 

3.2.1. Identificarea şi analiza tendinţelor demografice 

-  Relaţii excelente cu unităţile şcolare pentru popularizarea ofertei şcolare 

- Relaţii bune cu DGASPC Botoşani  şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Botoşani – în vederea orientării şcolare şi profesionale 

3.2.2. Şcolarizarea  şi frecvenţa 

               În ceea ce priveste frecvenţa, ne înscriem în limitele normale, există însă şi situaţii în 

care din motive întemeiate (sociale, familiale sau medicale) se înregistrează un număr mai mare 

de absenţe. 

              Conducerea şcolii împreună cu profesorii diriginţi au monotorizat permanent frecvenţa 

elevilor în cadrul consiliului clasei, aceasta constituind o prioritate. 

 

3.2.3. Cauze ale absenteismului 

             Din situaţia statistică în ceea ce priveste numărul total de absenţe comparativ cu anii 

anteriori se observă o creştere a numărului total şi deci a numărului de absenţe pe elev. O cauză 

majoră este cea de ordin social - economic, domiciliul în altă localitate, familii destrămate şi lipsa 



 

                                      

interesului multor părinţi pentru activitatea desfăşurată de copiii lor la şcoală, programul 

prelungit al părinţilor la serviciu, fapt ce a condus la o lipsă de supraveghere din partea acestora. 

 

           De asemenea se remarcă, datorită măsurilor luate, scăderea numărului de absenţe pe 

sementrul al II-lea faţă de sementrul I al anului şcolar 2013-2014  în special la clasele din anii 

terminali. Pentru combaterea absenteismului conducerea şcolii împreună cu toţi factorii implicaţi 

în procesul instructiv-educativ au făcut vizite la domiciliul copiilor ţinând permanent legătura cu 

părinţii, susţinătorii legali şi poliţia locală din sectorul de domiciliu al acestora. 

 

3.2.4. Abandonul şcolar 

În urma discuţiilor cu părinţii la şcoală sau în repetate vizite la domiciliul acestora, s-au 

întâlnit următoarele situaţii care au determinat nefrecventarea cursurilor: 

         - copii lăsaţi în îngrijirea bunicilor care nu au autoritate şi control suficient asupra lor 

         - situaţia materială precară a unor elevi care provin din familii cu venituri foarte mici 

         - unii elevi şi-au urmat părinţii în străinătate 

Conducerea şcolii împreună cu profesorii diriginţi de la aceste clase au întocmit un 

program de măsuri speciale pentru recuperarea acestor elevi, atât pe parcursul anului 

scolar cât şi pe perioada vacanţei de vară. 

 

 

 

3.2.5. Rezultate la învăţătură 

 

REZULTATELE ELEVILOR LA EVALUAREA CURENTĂ, PE CICLURI: 
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Nr  

% 

Nr  

% 

Nr  

% 

Nr  

% 

 

Nr. 

 

% 

 

Nr 

% 

 

Înv. Primar 

special 

 

56 

 

 

58 

 

58 

 

100 

 

13 

 

22 

 

19 

 

33 

 

26 

 

45 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Înv. 

Gimnazial 

special 

 

75 

 

 

87 

 

86 

 

99 

 

15 

 

15 

 

44 

 

53 

 

27 

 

33 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Înv. Liceal 

special 

43 41 35 88 10 28 16 47 9 25 - . 6 12 

Înv. Primar 

Penitenciar 

33 23 23 100 7 30 13 56 3 14 - . - - 

Înv. 

Gimnazial 

Penitenciar 

45 41 41 100 6 14 27 66 8 20 - - - - 

Înv. Liceal 

Penitenciar 

12 10 10 100 3 30 5 50 2 20 - - - - 

Total şcoală 264 260 253 98 54 21 125 49 74 29 - - 7 6 

   

 

 

     

              

3.2.6. Corigenţe 

Din analiza acestei situaţiei reiese faptul că nu am avut elevi corigenţi dar  un număr de 7 

elevi au abandonat şcoala. Dintre aceştia, unul este de la gimnaziu şi 6 sunt de la liceu. Se 

observă o creştere uşoară a numărului acestora comparativ cu anul şcolar trecut. Se impune ca 

pentru anul şcolar 2014-2015 să întreprindem demersurile necesare pentru reintegrarea, măcar în 

parte, a celor care au părăsit şcoala şi sprijinirea lor pentru a absolvi cursurile liceului şi a susţine 

examenul de certificare de competenţe.  



 

                                      

 

3.2.7. Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 

Formația de dans tradițional ,, Doruleț”, formată din elevi ai Liceului Tehnologic Special “Sfântul 

Stelian” şi elevi voluntari ai Școlii Gimnaziale nr.8 “Elena Rareș”, a participat la faza regională a 

Concursului Naţional de dans « Împreună pentru viitor » din cadrul Strategiei Naţionale 

“Acţiunea comunitară”; 26 aprilie 2014, Negreşti, jud. Vaslui şi a obţinut locul al II lea la 

secţiunea dans tradiţional. 

 

3.2.8. Inserţia şcolară/ socială a elevilor după absolvire 

Formarea profesională a elevilor cu dizabilităţi se realizează prin Liceul Tehnologic 

Special pentru nivelul II de calificare în meseria de confecţioner îmbrăcăminte.  

 Liceul Tehnologic Special Botoşani a avut  în anul şcolar 2013-2014 un număr de 5 clase 

cu 55 de elevi, după cum urmează:  

- clasa a IX-a: 2 clase cu 23 elevi; 

- clasa a X-a: 1 clasă cu 11 elevi; 

- clasa a XI-a: 1 clasă cu 11 elevi; 

- stagiul de pregătire practică: 1 clasă cu 10 elevi; 

  

Elevii care urmează cursurile învăţământului tehnologic beneficiază de pregătire 

profesională teoretică şi practică prin utilizarea, de către şcoală, a curriculum - ului 

corespunzător liceului tehnologic, adaptat ca modalităţi de predare – învăţare – evaluare la 

nivelul elevilor cu CES. 

 Calificările pentru care sunt instruiţi elevii cu dizabilităţi moderate sunt cerute pe piaţa 

muncii, însă nivelul de performanţă al elevilor, respectiv nivelul de atingere a standardelor de 

pregătire profesională, sunt foarte scăzute.  

Inserţia absolvenţilor în anul şcolar trecut, 2013-2014, a fost urmărită, de către şcoală, 

prin intermediul dirigintelui.  

 Niciunul din cei 8 elevi absolvenţi (3 cu certificat de handicap)  nu  s-a încadrat.  

 Specializările în care sunt formaţi elevii sunt în acord cu locurile de muncă vacante 

existente pe piaţa muncii din municipiul Botoşani.  



 

                                      

Elevii efectuează instruirea practică în atelierele proprii, dotate cu maşini simple de 

cusut, maşini de surfilat, mese de croit, mese de călcat, maşini de călcat, unelte de croitorie, 

dotări suficiente pentru dobândirea competenţelor prevăzute de module de confecţii. 

  Toate operaţiile ce pot fi executate în cadrul atelierelor se desfăşoară sub 

supravegherea strictă a maiştrilor instructori. 

 În timpul orelor de instruire practică comasată au fost organizate vizite la întreprinderi 

de profil (confecţii) iar în câteva situaţii unii elevi au executat operaţii de ambalare, transport 

şi depozitare a produselor finite, operaţii de coasere. 

 

 

 

3.3. Încadrarea cu personal didactic auxiliar 

În schema de încadrare pentru anul şcolar 2013-2014, posturile pentru personalul didactic 

auxiliar au fost menţinute ca în anul anterior. 

Tot personalul didactic auxiliar are contract de muncă încheiat cu unitatea şcolară în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

 

 

 

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

1.Contabil-şef (Administrator financiar) 1 da 

2.Secretar-şef 1 da 

3.Asistent social 1 da 

4.Administrator (patrimoniu) – 0,5 norme 1 da 

5.Bibliotecar                              - 0,5 norme 1 da 

6.Asistent medical 1 da 

 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal didactic auxiliar,  conform normativelor 

în vigoare: 100%  

    

3.4. Încadrarea cu personal nedidactic 



 

                                      

Total personal nedidactic angajat: 5        

 Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

1. Îngrijitor 2 da 

2. Muncitor necalificat 1 da 

3. Muncitor calificat (fochist) 1 da 

4.Şofer 1 da 

 

 

4. DESFĂŞURAREA  PROCESULUI  INSTRUCTIV  EDUCATIV 

4.1.  Calitatea proiectării  didactice. Analiză pe comisii metodice 

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

cerinţele programelor.  Nu s-au constatat situaţii în care materia planificată să nu  se fi 

predat în întregime şi la timp. 

 Dificila sarcină de a corela pregatirea într-o profesie bazată pe descoperirea şi 

dezvoltarea vocaţiei cu şanse reale de exercitare a ei, fie pe piata muncii, fie prin fructificarea 

spiritului întreprinzator a fost abordată de cadrele didactice din unitatea noastră din perspectiva 

programului de reformă printr-un set de măsuri și preocupări care au avut în vedere în principal: 

- Metode si mijloace moderne de pregătire cu accent pe latura formativă; 

- Corelarea conținutului pregătirii cu cerințele generale și specifice din economie; 

- Orientarea învățării spre formarea de capacități intelectuale și acționate prin folosirea metodelor 

interactive, stimularea gândirii creative și critice, utilizarea informației asimilate punându-se 

accent nu pe ceea ce elevul știe, ci pe ceea ce el știe să facă prin ceea ce știe. 

                   

4.2. Concordanţa dintre  curriculumul naţional şi oferta educaţională a unităţii 

Abordarea curriculară cuprinde toţi factorii care concură la realizarea procesului de 

învăţământ: 

- unităţi de competenţă 

- conţinut 

- condiţii material 

- metode didactice 

- metode și parametri de evaluare 

Apreciind că elevul trebuie să fie în centrul „Universului educaţional„ în demersul didactic, 

pentru creșterea procesului instructiv-educativ, conducerea şcolii împreună cu responsabilii de 

comisii şi-a concentrat atenţia asupra următoarelor obiective prioritare: 



 

                                      

- proiectarea activităţii teoretice într-un sistem corelat cu instruirea practică şi baza 

materială de care dispune școala 

- perfecţionarea permanentă a cadrelor didactice de specialitate şi diversificarea 

activităţilor destinate acestui scop 

- utilizarea și dezvoltarea bazei materiale astfel încât să corespundă cerinţelor programelor 

de specialitate 

Caracterul interdisciplinar a impus o analiză complexă şi colectivă a conţinutului 

programelor în concordanţă cu normele impuse, dar și adaptarea lor la cerinţele actuale ale pieţei 

sau proiectarea de noi programe pentru disciplinele adiacente astfel încât pachetele de opţionale 

pe care şcoala le-a pus la dispoziţia elevilor şi părinţilor să ofere posibilitatea alegerii 

specializării dorite de ei.  

La toate ariile curriculare s-au respectat prevederile Planurilor Cadru şi ale 

Programelor. La partea de CDŞ, s-au adăugat în oferta şcolii, şi prin urmare în structura 

disciplinelor predate în anul şcolar 2013-2014, discipline specifice unor arii curriculare şi 

pentru unii ani de studiu. 

 

 

4.3.Prezentarea  opţionalelor/pachetelor de opţionale 

Principiul racordării la social, coroborat cu cel al flexibilităţii şi al egalităţii şanselor, au 

determinat stabilirea unui raport adecvat între trunchiul comun, care să ofere tuturor oportunităţi 

echivalente și curriculum-ul la decizia școlii, ce trebuie să permită parcursuri școlare diferenţiate. 

Pachetele opţionale trebuie să permită atât o pregătire pentru specializarea în domeniu, cât şi o 

pregătire medie, vizând absorbţia pe piaţa muncii. 

Plecând de la principiul racordării la social care are drept consecinţe asigurarea unei 

legături între scoală și cerinţele sociale, conducerea şcolii a acordat o atenţie deosebită alegerii 

pachetelor de opţionale atât prin CDȘ-uri cât și prin CDL-uri la clasele de liceu tehnologic. 

În curriculum-ul specific şcolii noastre, în anul şcolar 2013-2014, au fost incluse 

următoarele discipline opţionale:  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

opționalului 

Tipul 

opționalului 

Aria 

curriculară 

Clasa 

 

Durat

a 

Ore 

pe 

săptămână 

Numele 

profesorului 

1 ,,Ne jucăm cu 

forme şi 

culori,, 

Crosscurricular Arte 

Om și 

societate 

P 1an 1h Pălimariu 

Anabela 



 

                                      

 Științe 

2 ,,Penelul 

fermecat,, 

Crosscurricular Arte 

Om și 

societate 

Științe 

P 1an 1h Pălimariu 

Anabela 

3 ,,Să 

descoperim 

lumea,, 

Crosscurricular Arte 

Om și 

societate 

Științe 

P 1an 1h Pălimariu 

Anabela 

4 ,,Mici si 

creativi,, 

 

Crosscurricular Arte 

Om și 

societate 

Științe 

P 1an 1h Simionescu 

Aniela 

5 ,,Aventuri în 

mediu,, 

Crosscurricular Arte 

Om și 

societate 

Știință 

P 1an 1h Simionescu 

Aniela 

6 ,,Vreau să 

cresc 

sănătos,, 

Crosscurricular Arte 

Om și 

societate 

Științe 

P 1an 1h Simionescu 

Aniela 

7 ,,Povești  

nemuritoare,, 

La nivelul ariei 

curriculare 

Limbă și 

comunicare 

a III a 1an 1h Hudișteanu 

Roxana 

8 ,,Pitici 

creativi,, 

 

La nivelul ariei 

curriculare 

Arte a II a 1an 1h Cîrlan Simona 

9 ,,Natura, La nivelul ariei Științe a II a 1an 1h Cîrlan Simona 



 

                                      

prietena 

mea,, 

 

curriculare 

10 ,,Sa fim 

sănătoși,, 

La nivelul ariei 

curriculare 

Științe a II a 1an 1h Cîrlan Simona 

11 ,,Creionul 

fermecat,, 

 

La nivelul ariei 

curriculare 

Arte aIIa 1an 1h Pintilei 

Cristina 

12 ,,Sa 

cunoaștem 

mediul,, 

 

La nivelul ariei 

curriculare 

Științe aIIa 1an 1h Pintilei 

Cristina 

13 ,,Sănătatea - 

prietena 

mea,, 

La nivelul ariei 

curriculare 

Științe aIIa 1an 1h Pintilei 

Cristina 

14 ,,Traistuța cu 

povesti,, 

La nivelul ariei 

curriculare 

Limbă și 

comunicare 

aIII a 1an 1h Bozianu 

Angelica 

15  ,,În lumea 

culorilor,, 

 

La nivelul ariei 

curriculare 

Arte aIII a 1an 1h Bozianu 

Angelica 

16 ,,Mâini 

dibace,, 

 

La nivelul ariei 

curriculare 

Arte aIVa 1an 1h Ciuraru Dinu 

17 ,,În lumea 

poveștilor ,, 

La nivelul ariei 

curriculare 

Limbă  și 

comunicare 

aIVa 1an 1h Ciuraru Dinu 

18 ,,Matematică 

distractivă,, 

La nivelul ariei 

curriculare 

Științe aIIa 1 an 1h Țurcanu Lidia 

19 ,,Armonie și 

culoare,, 

La nivelul ariei 

curriculare 

Arte aVa 1an 1h Pavăl Andreea 

20 ,,Minte 

sănătoasă în 

La nivelul ariei Științe aVa 1an 1h Pavăl Andreea 



 

                                      

trup sănătos,, curriculare  

21 ,,În lumea 

poveștilor,, 

 

La nivelul ariei 

curriculare 

Limbă și 

comunicare 

aVa 1an 1h Bordianu 

Violeta 

22 ,,Literatura 

pentru copii,, 

La nivelul ariei 

curriculare 

Limbă și 

comunicare 

aVIa 1an 1h Buduruță 

Claudia 

23 ,,Pensule 

jucăușe,, 

La nivelul ariei 

curriculare 

Arte aVI a 1an 1h Tupiluș 

Hortensia 

24 ,,Literatură, 

teatru, film,, 

La nivelul ariei 

curriculare 

Limbă și 

comunicare 

aVIa 1an 1h Scutaru Mihai 

25 ,,Sinteze 

matematice,, 

Extindere Științe aVIa 1an 1h Raclariu 

Vasile 

26 ,,Sinteze 

matematice,, 

Extindere Științe aVIIIa 1an 1h Raclariu 

Vasile 

27 ,,Gramatica 

aplicată,, 

Extindere Limbă și 

comunicare 

aVIIa 1an 1h Răileanu Aurel 

28 ,,Pictură , 

fantezie si 

culoare,, 

Crosscurricular Arte 

Om și 

societate 

Științe 

aVIIa 1an 1h Ivașcă Mihaela 

29 ,,Lectura și 

abilitățile de 

viață,, 

Extindere Limbă și 

comunicare 

aVIIIa 1an 1h Zăiceanu Liviu 

30 ,,Poveștile la 

gura sobei,, 

La nivelul ariei 

curriculare 

Limbă și 

comunicare 

aVIIIa 1an 1h Ciobanu Maria 

31 ,,Natura, 

prietena 

mea!,, 

 

La nivelul ariei 

curriculare 

Științe aVIIIa 1an 1h Ciobanu Maria 



 

                                      

32 ,,Pictorul 

iscusit,, 

La nivelul ariei 

curriculare 

Arte aIXa 1an 1h Bolohan 

Paulina 

33 ,,Colorăm și 

ne distrăm,, 

Extindere Arte aXa 1an 1h Pancu Gabriela 

 

 

 

4.4. Calitatea predării. Analiză  pe comisii metodice 

În contextul activităţii specifice managementului educaţional s-a constatat că pregătirea 

predării şi lecţiile în sine, s-au desfăşurat, la majoritatea cadrelor, la cote corespunzătoare 

standardelor fixate. La clasele de început de ciclu, la majoritatea disciplinelor,  s-au aplicat teste 

iniţiale pentru a se stabili un reper pentru stabilirea obiectivelor semestriale. În plus, pe linia 

optimizării calităţii predării, e de adăugat şi preocuparea, în cadrul comisiilor metodice, faţă de 

metodele şi procedeele utilizate la clase pentru a se obţine randamentul cel mai bun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Profesori de psihopedagogie specială 

 

 

 

Activităţile desfăşurate în cadrul comisiei 

 

 

 

 

 

 



 

                                      

Data Activitatea 
Locul 

desfăşurării 
Responsabil 

Septembrie 

2013 
Consfătuirea cadrelor didactice  CCD 

Toate cadrele 

didactice 

Octombrie 

2013 

Prezentarea raporului de activtate 

pentru anul școlar 2012-2013 

Stabilirea planului managerial 

Liceul Tehnologic 

Special ,,Sf. 

Stelian" 

Prof. Ciobanu 

Maria 

26.XI.2013 

Organizarea programului artistic 

dedicat  Zilei Liceului 

 

 

 

 

Poster  

Zilele liceului -dans tematic 

Liceul Tehnologic 

Special ,,Sf. 

Stelian" 

 

Prof. Pavăl 

Andreea, prof. 

Tupiluș Hortensia 

și prof. Bozianu 

Angelica 

Prof.Ciobanu 

Maria 

Bordianu Violeta 

Pancu Gabriela 

Buduruță Claudia 

    



 

                                      

29. XI. 2013 

Cercul pedagogic al profesorilor 

PPS – Tema : “Noile tehnologii 

informaționale  și de comunicare -

Aplicații pe domenii disciplinare: 

 Lecții educaționale 

multimedia –aspecte 

metodologice- -PPT 

 Citire-scriere-comunicare-

secvență lecție-multimedia- 

 Adunarea și scăderea 

numerelor naturale în 

concentrul 0-24-secvență de 

lecție –mutimedia  

 Să protejăm natura pentru  

viitor-secvență de lecție-

mutimedia  

 Folosirea tehnologiei 

înformaționale în cadrul 

orelor de religie  prezentări 

Movie Maker și Power 

Point-profesori:  

 Desenul prin intermediul 

calculatorului  

Sala Conferințe 

de la Hotel  

“Belvedere “ 

 

 

 

 

 

 

prof.Bozianu 

Costel 
 

 

 

prof.Bozianu 

Angelica 

 

 

Ciuraru Daniel 

 

 

 

 

prof.Bordeianu 

Violeta, 

prof.Pancu 

Gabriela,prof. 

Bolohan Paula 

 

Răileanu Aurel  

și Alina 

 

 

Prof.Ciobanu 

Maria 

DECEMBRIE 

 

CONCURS DE PICTURA ORGANIZAT 

DE CARREFOUR BOTOSANI 

 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic 

Special ,,Sf. 

Stelian" 

Toate clasele 



 

                                      

 

Decembrie  

Serbare de Crăciun  

Concurs de colinde  
Sala de clasă 

Bordianu Violeta 

Cirlan Simona 

Pintilie Cristina 

Bozianu Angelica 

Ciobanu Maria 

Ivașca Mihaela 

Raileanu Alina și 

Aurel 

Ianuarie 2014 

Analiza raportului activitatii pentru 

semestrul I 

 

sIntegrarea școlară a elevilor cu 

tulburări de comportament ce vin 

din școala de masă 

Liceul Tehnologic 

Special ,,Sf. 

Stelian" 

 

 

Temă 

reporgramată din 

decembrie  

Studiu de caz  

Referat  

Dezbatere  

 

 

 

Asistenţe/interasistenţe desfăşurate 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

profesorului asistat 
Specialitatea Data 

Cine a efectuat 

asistenţa/interasisten

ța 

Observaţii 

 

 

 

 

 

 

 

Toate cadrele din comisie  PPS octombrie Director  Secrieru L. 

Dir.adj. Burdujoc G 

 

 

Rezultate ale elevilor la concursurile şcolare 

(premii, menţiuni) 

Data Concursul Nume şi prenume elev Clasa Premiul 

Noiembrie 

– 

Decembrie 

2013 

 “Sărbători de poveste 

cu Carrefour “ 

“CONCURS  DESENE  

CARREFOUR , 

EDIȚIA  CRĂCIUN 

2013 “cu Tombola din 

11Dec.2013 

Loghin Florin  

Iliuță  Eder 

Stoica  Alberto 

Pălimaru A. 

Strungaru Ioana 

 

 

VIII – a ,A 

 

Mențiune 

participare  

19.XII. 

2013 

“Obiceiuri și tradiții 

românești “ – exemple 

de bune practici din  

unitățile de învățământ 

preuniversitar / ed.I – 

 

 

Iliuță  Eder 

 

 

VIII - A 

 

 

Adeverință / 

mențiune 

participare  



 

                                      

concurs interpretare 

colinde și confecționat 

felicitări de 

Crăciun/Anul nou. 

Decembrie Concurs naţional de 

desene – Carrefour 

România 

Slanină Rosalinda a VI a A  

decembrie Concurs naţional de 

desene 

Stărică Cristina a VI a A  

Decembrie Concurs naţional de 

desene 

Sava Maria a IV a A  

Decembrie Concurs naţional de 

desene 

Strungaru Cristina a VI a A  

14.01.2014 ,, Luceafărul’’ org. de 

Primaria Botoşani 

Slănină Rosalinda a VI a A Premiul I 

Ianuarie  Mai am un singur dor Ciucheanu Ionela 

Ailincăi Petronela 

Slănină Rosalinda 

cl.III/ clVI 

/clVIII B/ 

cl IX 

Premiul I 

Premiul II 

Mentiuni  

Noiembie  Invingători prin artă  Ciucheanu Ionela 

 

VIII B Diploma de 

participare 

 

 

Calitatea procesului didactic 

 

1. PROIECTAREA DIDACTICĂ 

 Aspecte pozitive: 

- selectarea obiectivelor adecvate specificului clasei, funcţie de tipurile de 

deficienţe existente; 

- temporizarea adecvată a unităţilor de învăţare în vederea însuşirii unor achiziţii 

trainice şi utile; 

- selectarea activităţilor adecvate atingerii obiectivelor propuse; 

 

 Aspecte de remediat: 

- diversificarea metodelor si a materialelor utilizate în realizarea lecțiilor. 

 

2. CALITATEA ACTULUI DIDACTIC 

 Aspecte pozitive: 

- adaptarea la specificul clasei, la tipurile de deficiențe prezente, la nevoile și 

particularitățile psihofizice ale elevilor; 



 

                                      

 

  

 

3. CALITATEA EVALUĂRII ELEVILOR 

 Aspecte pozitive: 

- evaluarea iniţială a copiilor, pe baza unor standarde de performanţă; 

- proiectarea/selectarea unor obiective realiste din program, având cadru de 

referinţă rezultatele evaluării iniţiale; 

- întocmirea PIP-urilor pe baza rezultatelor obţinute la evaluarea iniţială; 

 

 Aspecte de remediat: 

- modalitatea în care se realizează, domeniile evaluate, formele de evaluare. 

 

4. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR  

       Aspecte pozitive: 

- Identificarea și valorificarea resurselor fiecărui copil 

 

 Aspecte de remediat: 

-  Evaluarea și tipul de notare al elevilor ce nu au nicio relevanță pentru 

progresele realizate de elevi, ritmul în care acestea se produc, precum și 

domeniul în care se înregistrează și pot fi utilizate 

 

 

 

 

 

5. CURRICULUM-UL LA DECIZIA ŞCOLII 

Nr. 

crt. 
Denumirea opţionalului Clasa 

Nr. 

ore/săptămână 
Profesor 

1 Să protejăm mediul! a V a B 1 Pavăl Andreea 

2 Desenăm, ne jucăm, învățăm. a V a B 1 Pavăl Andreea 

3  “ Lectura  și  abilitățile  de      Zăiceanu Liviu  



 

                                      

viață “ 

 

     VIII - A 1 

4 Literatură pentru copii a VI a A 1 Buduruţă Maria 

Claudia 

5 Lumea poveştilor      a Va  A            1 Bordianu Violeta 

6 IN LUMEA POVESTILOR- 

PARADA ANOTIMPURILOR 

        IV              1 CIURARU DINU 

DANIEL 

7 MAINI DIBACE- CARTEA 

ANOTIMPURILOR 

       IV            1 CIURARU DINU 

DANIEL 

8 ,,Coloram si ne distram,,        a X a B         1 Pancu Gabriela 

9 „Penelul fermecat” Pregatitoare B 

 

1 Pălimariu 

Anabela 

10 „Să descoperim lumea!” Pregatitoare B 

 

1 Pălimariu 

Anabela 

11 „Ne jucăm cu forme şi culori” Pregatitoare B 

 

1 Pălimariu 

Anabela 

12 Pictura – fantezie și culoare VII  B 1  Ivașcă Mihaela 

13 Pensule vesele VI B 1 Tupilus Hortensia 

14 Povesti la gura sobei VIIIB 1  Ciobanu Maria 

15 Natura prietena mea  VIIIB 1  Ciobanu Maria 

16 Pitici creativi” Cl I 1  Cirlan Simona 

17  
Prieteni cu natura” 

Cl I 1  Cirlan Simona 

18 Sa fim sanatosi!” Cl.I 1  Cirlan Simona 

19 Manuțe harnice  Cl.I 1  Pintilei Cristina 

20 Sănătatea ,prietena mea! 
 

Cl.I 1  Pintilei Cristina 

21 Să protejăm mediul Cl.I 1  Pintilei Cristina 

 

 Aspecte pozitive: 

- Adecvat nevoilor și posibilităților de exprimare ale elevilor clasei. 

 

   



 

                                      

- Diversificarea modalităților de realizare a activităților, a materialelor de 

lucru,etc. 

 

 

6. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

profesor 
Specialitatea 

Denumirea activităţii de 

formare/perfecționare 

Data/ 

perioada 

desfăşurării 

Instituţia 

organizatoare 

 Pavăl Andreea Psihologie Înscrierea la Gradul II 2013-2015 Univ. Al. I. 

Cuza 

 Zăiceanu  Liviu C. 

 

Psihologie / 

 

Psihopedago

gie specială 

“ Cadrul  didactic un 

profesionist în sistemul 

de învățământ “ 

  -25 CPT 

1 – 27 X. 

 

   2013 

POSDRU 

 Zăiceanu Liviu C.  Psh./ PPS  Proiect “Obiceiuri și 

tradiții românești ” – 

exemple de bune 

practici din unitățile de 

înv. preuniversitar – ed. 

I 

19. XII 

 

  2013 

 

  CCD 

 Botoșani 

 CIURARU DINU 

DANIEL 

PPS Programul de formare 

continua ,,Om si 

Societate”- in cadrul 

proiectului 

POSDRU/87/1.3/S/538

89, ,,Cadrul didactic- un 

profesionist in sistemul 

de invatamant” 

Mai-august 

2013 

Ministerul 

Educatiei 

Nationale 

 Pălimariu Anabela Psihopedago

gie specială 

“Organizarea 

interdisciplinară a 

ofertelor de învăţare 

pentru formarea 

competenţelor cheie la 

şcolarii din clasele I-

IV” - program de 

formare continuă de tip 

“blended learning” 

pentru cadrele didactice 

din învăţământul 

primar”- contract 

POSDRU/87/1.3/S/631

15-19.07 

→ 

1-31.10 

Ministerul 

Educaţiei 

Naționale 



 

                                      

13  

 Ivașcă Mihaela Psihopedago

gie specială 

Gradul I Septembrie 

2011- 

august 

2015 

Univ. Al. I 

Cuza Iași 

 Ciobanu Maria   „Cadrul didatic- un 

profesionist în sistemul 

de învăţământ”- 

contract 

POSDRU/87/1.3/S/538

89 

Septembrie

-octombrie  

2013 

POSDRU 

 Bozianu Angelica  Cadrul didatic- un 

profesionist în sistemul 

de învăţământ”- 

contract 

POSDRU/87/1.3/S/538

89 

Septembrie

-octombrie  

2013 

POSDRU 

 Cirlan Simona  Cadrul didatic- un 

profesionist în sistemul 

de învăţământ”- 

contract 

POSDRU/87/1.3/S/538

89 

Septembrie

-octombrie  

2013 

POSDRU 

 Buduruță Claudia   Cadrul didatic- un 

profesionist în sistemul 

de învăţământ”- 

contract 

POSDRU/87/1.3/S/538

89 

Septembrie

-octombrie  

2013 

POSDRU 

 Pintilei Cristina  Cadrul didatic- un 

profesionist în sistemul 

de învăţământ”- 

contract 

POSDRU/87/1.3/S/538

89 

Septembrie

-octombrie  

2013 

POSDRU 

 Cîrlan Simona   „Cursuri – AUTISM” ,   Tudor 
Mitasov 

 

7. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

Activtăti desfașurate în cadrul următoarelor proiecte: 

 



 

                                      

Proiect educativ 2013-2014 ,, Joc şi prietenie “ 

Proiect educativ 2013-2014  „Copilărie fără violenţă” 

Sportul –o șansă pentru toți-împreună cu Lic. Bucecea 

Proiect educaținal umanitar –împreună cu Șc. nr.10 Bt. 

Proiect educașional Copil ca tine sunt și eu 

Parteneriate cu următoarele instituţii: Biblioteca Judeţeană Mihai Eminescu Crucea Roşie 

Botoşani Şcoala nr.7,,Octav Băncilă Botoş Grădiniţa nr. 23 Botoşani Grădiniţa nr.19 Botoşani 

Colegiul National M.Eminescu, Scoala nr.7- Octav Bancila 

 

Facilitarea oganizării in cadrul instituţiei a unui eveniment caritabil organizat de o tupă de 

teatru din Anglia, „Flying Seagull” care prin intermediul spectacolului desfaşurat a adus zâmbete 

pe chipurile elevilor perticipanţi.- octombrie 2013 

Participarea în luna septembrie 2013 la programul „Let’s do it!” 

 

Participarea  la activitatea de voluntariat din septembrie 2013, Let’s do it! Romania - activitate de 

ecologizare 

 

 

 

PROPUNERI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII ACTIVITĂŢII 

 

- Participarea la cursuri de perfecţionare; 

- Îmbogăţirea portofoliului de materiale şi resurse didactice ; 

- Diversificarea activităţilor desfăşurate; 

- Editarea de manuale pentru elevii; 

- Utilarea cu calculatoare a sălilor de clasă; 

 

 

b. Profesori psihopedagogi 

 

  

 

PROIECTAREA DIDACTICĂ : 

 

În  anul școlar 2013-2014, toți membrii comisiei au elaborat planificările calendaristice în 

acord cu programele în vigoare, au proiectat programele terapeutice pe tipuri și grade de 

deficiență,  au realizarea PIP-urile în colaborare cu profesorii de pps de la clase. 



 

                                      

Din cauza dificultăților întâmpinate de elevi ( sunt necesare reluări, aprofundări ale conținuturilor 

activităților de învățare, unele conținuturi necesită un timp mai lung decât cel fixat inițial),  

absenteismului, este necesară decalarea termenelor stabilite inițial în proiectarea fiecărei etape 

terapeutice.  

Proiectarea programelor terapeutice individualizate permite identificarea strategiilor 

optime în vederea atingerii obiectivelor stabilite și selecția mijloacelor de intervenție adecvate 

nivelului de dezvoltare psihointelectuală a elevilor. 

În realizarea planificărilor calendaristice și a programelor terapeutice s-au folosit  

material bibliografice din diverse surse: internet, cărți de specialitate, programe școlare etc. 

  

II. ORGANIZAREA ŞI REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE : 

 Majoritatea cadrelor didactice din comisia noastră  au selectat situațiile de învățare care să 

ducă la crearea  și dezvoltarea de deprinderi utile, au folosit material didactic individualizat, ușor 

de manipulat, au conceput fișe de lucru individuale, adaptate nivelului de dezvoltare individuală 

a copiilor, au folosit metode activ-participative, au folosit soft-urile educaționale,     s-au axat pe 

activități practice și aplicative. 

 Absenteismul unor elevi dar și neimpliacarea părinților duce la o slabă continuitate în 

derularea activităților terapeutice. 

Mijloacele multimedia utilizate au imprimat activităților un caracter atractiv, sporindu-le 

în același timp rolul educativ.    

 

 

 

 

III. Evaluarea complexă a copiilor cu C.E.S. : 

 

În cadrul evaluării inițiale s-a urmărit stabilirea nivelului de dezvoltare motrică, 

intelectuală, de limbaj și socio-afectivă. S-au folosit teste și probe psihologice care să releve 

fiecare aspect pozitiv și oportunitate pentru a  stabili în special domeniile care pot fi valorificate 

pentru a compensa handicapul fiecărui elev, în funcție de tipul și gradul de deficiență. 

S-a remarcat o bună colaborare în cadrul fiecarei echipe de profesor psihopedagog, profesor pps 

și kinetoterapeut de la fiecare clasă. 

Evaluările sumative şi cele finale s-au realizat în parteneriat, evidenţiind progresul 

elevilor pe parcursul anului şcolar. 

 

IV. Participare perfecţionări, simpozioane judeţene/naţionale: 

  

 

  Barbacaru Mihaela 

– Curs “Metodistul, exemplu de profesionalism”– martie 2014; 



 

                                      

-Simpozionul Judeţean “Experienţe educaţionale”, secţiunea a-III-a, “Relaţia şcoală-familie-

comunitate”, organizat de Casa Corpului Didactic Botoşani (9-16 mai 2014; 

- Simpozionul Judeţean “Experienţe educaţionale”, secţiunea I, “Proiecte educaţionale”, 

organizat de Casa Corpului Didactic Botoşani (9-16 mai 2014); 

- Atelier de lucru: “Rezistenţa la schimbare” (mai 2014), organizat de Casa Corpului Didactic 

Botoşani, în cadrul Proiectului judeţean “Şanse reale & Drepturi egale”; 

- Cursul „Abilităţi de viaţă la adolescenţi – prevenirea consumului de droguri” , furnizor CCD 

Bucureşti, 44 ore – 11 credite, iunie 2014; 

        -  Simpozionul National Olt, nov. 2013 

       - Simpozionul naţional Ediţia a III-a  Aspecte teoretico-praxiologice în evaluare şi 

intervenţia psihoeducaţională, Arad 2014. 

Todiraș Cristina  

 Simpozionul Judeţean “Experienţe educaţionale”, secţiunea a-III-a, “Relaţia şcoală-familie-

comunitate”, organizat de Casa Corpului Didactic Botoşani (9-16 mai 2014), cu lucrarea: 

“Program de consiliere a părinţilor elevilor din ciclul primar-învăţământ special”; 

- Simpozionul Judeţean “Experienţe educaţionale”, secţiunea I, “Proiecte educaţionale”, 

organizat de Casa Corpului Didactic Botoşani (9-16 mai 2014), cu lucrarea: “Influenţa 

televizorului asupra copilului mic”; 

- Atelier de lucru: “Rezistenţa la schimbare” (mai 2014), organizat de Casa Corpului Didactic 

Botoşani, în cadrul Proiectului judeţean “Şanse reale & Drepturi egale”; 

- Cursul „Abilităţi de viaţă la adolescenţi – prevenirea consumului de droguri” , furnizor CCD 

Bucureşti, 44 ore – 11 credite, iunie 2014; 

 

Năstase Cornelia Petronela – conferința interdisciplinară dedicată studenților  - Asociația 

Societatea pentru Psihologie -SPP Univ .Cuza –, FPSE , Iași, 10-12 aprilie 2014 cu lucrarea; 

Intervenții educative la copii cu boli neurologice -  Participare  WORK SHOP *-uri CCD 

Botoșani: INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ şi 

EDUCAȚIA PENTRU SANATATE  

 

 Tătăruşanu Alina 

-  Simpozionul National Olt, cu lucrarea “Evaluarea in kinetoterapie”, nov. 2013; 

-  Simpozionul naţional Ediţia a III-a: Aspecte teoretico-praxiologice în evaluare şi intervenţia 

psihoeducaţională cu lucrarea “ Instrumente de lucru proprii, utilizate în terapia recuperate 

-  în cadrul CCD la un Atelier cu tema “Rezistența la schimbare”. 

Hodan Cătălina   

- Cursul de formare: Cadrul didactic-un profesionist în sistemul de învăţământ, septembrie 2013; 

-Festivalul Naţional al Şanselor Tale, cu lucrarea: ,,Formarea contiună-realizarea actului didactic 

de calitate’’, noiembrie 2013. 

 - Simpozion  naţional cu participare internaţională: KREATIKON Creativitate- Formare-   

Performanţă – 11 aprilie 2014, Univ. ,,Petre Andrei’’ Iaşi; 



 

                                      

  -Curs de formare: ,,Combaterea şi prevenirea violenţei în şcoală’’,  9-12 mai, CCD Botoşani. 

 

 

 

V.Rezultate deosebite la concursuri şcolare 

 

Todiraş Cristina 

- Concursul “Echipaj de pompieri”, ediţia a-III-a, Botoşani, etapa zonală (aprilie 2014) – premiul 

al II-lea obţinut de chipajul clasei a –IV-a (Sîrbu Ionuţ, Ana Petru Iulian, Ciauşu Marian); 

- Concursul “Echipaj de pompieri”, ediţia a-III-a, Dorohoi, faza judeţeană (mai 2014) – premiul 

al III-lea obţinut de chipajul clasei a –IV-a (Sîrbu Ionuţ, Ana Petru Iulian, Ciauşu Marian); 

 

Năstase Petronela  

Concurs sportiv Cupa temerarii  9 aprilie 2014  

 Premiul II  cl I-B Andrei Diaconescu 

Premiul III cl I-B Gabriel Tudosanu      

Concurs eco mărțișor  - martie 2014 

 

Sectiune felicitari  

Premiul II  cl I-B  Andreea Suceveanu 

Premiul III cl I-B Francesca Sotir 

Premiul III cl VI-B Mihaela Cremănuță 

 

SECȚIUNEA MĂRȚIȘOR  

Premiul II    cl VI-B Codruț Subotnicu 

Premiul III  cl I-B    Diana Munteanu  

Premiul III  cl VI-B Marian Leucă  

 

Bîrsan Irina 

-Premiul I-Concurs Naţional cu participare internaţională ,,Un zâmbet,o floare, un pic de 

culoare’’ 

-Premiul I-Concurs Naţional ,,Micul artist’’ 

-Premiul I –Concurs Judeţean ,,Cupa Temerarii’’ 

 

Hodan Cătălina 

 

Nr. 

crt.  

Numele si 

prenumele elevului 

Clasa

/ Gr 

Premiul 

obtinut 

Concursul  

1. Leonte Mădălina 

Carmen 

VIIA II Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” 

Dorohoi - Concurs Naţional „Mărţişorul, dar 

al primăverii” ediţia a IV-a 

2. Federovici Cosmin VA Diplomă 

participare 

- // - 

3. Niţă Mădălina 

Irina 

VIIIB III - // - 



 

                                      

4. Bobu Andrei VA Diplomă 

participare 

- // - 

5. Pîrtică Iuliana VA Diplomă 

participare 

- // - 

6. Bobu Andrei VA Premiul 

special 

Simpozion Național ,,Culorile unui mediu 

curat… în patru anotimpuri” 

7. Husoschi Ana-

Maria 

VA Premiul 

special 

Simpozion Național ,,Culorile unui mediu 

curat… în patru anotimpuri” 

8. Bobu Andrei VA I Concursul ,,ECO-Mărţisor’’ Lic. 

Tehnologic Special ,,Sf. Stelian’’ Botoşani 

9. Mihailovici Andrei VA II - // - 

10. Ciuchină Ionela VIIIB III - / / - 

11. Leonte Madalina 

Carmen 

VIIA I - // - 

13. Roman Melisa  

 

 

 

VIIIB 

 

II 

Concursul național cu participare 

internațională  

”Natura inspiră și dăruiește” ediția a IX-a 

din 2014  

 14. Ailincăi Petronela VA Menţiune  Concursul național cu participare 

internațională  

”Natura inspiră și dăruiește” ediția a IX-a 

din 2014  

 

 

           VI.  Performanţe deosebite în inovarea didactică – contribuţii la elaborarea de cărţi 

educaţionale, reviste şcolare etc. 

 Bîrsan Irina: articol revista şcolii -,,Împreună pentru o viaţă mai bună’’ 

  Hodan Cătălina: 

- lucrare publicată în Revista şcolii: ,,Sf. Stelian- ocrotitorul copiilor’’, noiembrie 2013; 

- lucrare publicată la Simpozionul  naţional cu participare internaţională: ,,Utilizarea 

tehnologiilor asistive în dezvoltarea limbajului la copiii hipoacuzici’’, KREATIKON 

Creativitate- Formare- Performanţă – 11 aprilie 2014, Univ. ,,Petre Andrei’’ Iaşi; 

 

          VII.   Rezultate deosebite obţinute în activităţile educative organizate în şcoală 

 Bîrsan Irina: 
  -,,Lumina e în noi’’ 

  -,,Mărţişorul-tradiţie şi legendă’’ 

   -,,Mămico ,azi e ziua ta ‘’ 

   -,,Tradiţie de Sfintele Paşte’’ 

   - “Dragobetele –obiceiuri şi tradiţii la români’’ 

    -,,Anotimpurile jocului’’ 

    -,,Suntem copiii Europei’’ 

     -,,Să fim mai buni de sărbători’’ 

     -,,De Crăciun, fii mai bun’’ 



 

                                      

 Toate cadrele din comisie -Participarea la activităţile desfăşurate cu ocazia Zilei Liceului, 26 

noiembrie 2013. 

 

VIII Participarea la proiecte educaţionale: 

Bîrsan Irina: 
 -,,Joc şi prietenie’’ 

        -,,Copilărie fără violenţă’’ 

 -,,Tradiţii în suflet românesc’’ 

-,,Şcolar fără ghiozdan’’ 

       -,,Prietenia…un dar pentru tine’’  

       -,,Împreună pentru o viaţă mai bună’’ 

       -,,Let’s do it,România’’ 

 

 Barbacaru M.: 

       -“Suntem altfel dar… la fel “– în parteneriat cu Școala nr.8 și Școala Corni 

- “Viitorul meu începe azi”- proiect OSP 

- “Din lumea ta…în lumea noastră”- parteneriat cu DGASPC 

 

 Năstase P.: - Educația pentru cultură 

                     Educaţia pentru timpul liber 

 

  Hodan C.: 

 –Proiectul educaţional: ,,Copil ca tine sunt şi eu’’, în parteneriat cu Seminarul Teologic Liceal 

Ortodox ,,Sf. Gheorghe’’ Botoşani; 

- Proiect educaţional: ..Hristos Împărtăşit copiilor’’ 

  Tătăruşanu Alina:  

-proiect de parteneriat cu Gradinița Seminarului Teologic Ortodox „Sfantul Gheorghe” Botoșani 

-proiect de parteneriat cu Centrul pentru Copii Aflați in Dificultate „Sfântul Spiridon” Botoșani 

 

IX Exemple de bună practică:   
Dezbateri, schimburi de experiență, activități de îndrumare a debutanților atât în ceea ce 

privește proiectarea didactică cât și investigarea psihologică, adaptarea mijloacelor de intervenție 

adecvate elevilor cu CES. 

Colaborarea cu familia elevilor, obţinerea sprijinului acesteia; activitate practică în cadrul 

comisiei metodice. 

 Monitorizarea progreselor elevilor în cadrul activităţilor de terapii specific şi de 

recuperare (exemple de bună practică privind evidenţierea progreselor în cadrul ariilor de 

dezvoltare: motricitate general, psihomotricitate, comunicare şi limbaj, social-afectiv; 

Schimbul de experienţă şi dezbaterile din cadrul comisiilor metodice şi a cercurilor 

pedagogice. 

 

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii  

 

O mai bună colaborare cu familiile elevilor, implicarea lor în activitățile școlare și extrașcolare; 

 O mai bună colaborare  şi comunicare între cadrele didactice 

 



 

                                      

c. Cadre didactice de specialitate şi maiştri instructori 

Activităţile desfăşurate în cadrul comisiei/catedrei 

(activităţi metodice, demonstrative, serbări, concursuri, etc.) 

Data Activitatea 
Locul 

desfăşurării 
Responsabil 

Sept. 2013 

 Studierea programelor şcolare şi 

adaptarea pentru învãţãmântul 

special; 

 Eşalonarea modulelor 

 

atelier-şcoală nr.2 Huţuleac Gabriela 

Oct. 2013 

 Stabilirea planului managerial; 

 Stabilirea responsabilitãţilor 

 

atelier-şcoală nr.2 Huţuleac Gabriela 

Nov. 2013 

 Sesiune de referate:  

        ,,Priceperile şi deprinderile 

practice- baza profesionalizãrii 

tehnologice” 

 Aprobarea temelor pentru 

proiectele de specialitate 

nivel II –SPP, calificarea 

,,Confecţioner produse 

textile”, propuse de d-na 

Epure Mariana 

 

atelier-şcoală nr.2 Huţuleac Gabriela 

Dec. 2013           Sesiune de referate:  

           „Proiectarea didactică şi 

organizarea activităţilor de instruire 

practică. Cerinţe psihopedagogice              

ale proiectării activităţii  didactice 

pentru elevii cu C.E.S.”                                                             

 

atelier-şcoală nr.2 Roşu Maria 

  Febr. 2014           Sesiune de referate: 

,,Metode de invãţare” 

 

 Stabilirea graficului de 

inscriere pentru examenul 

de certif. Competenţelor 

sesiunea mai 2014 

 

 

 

 

atelier-şcoala nr.2 

Epure Mariana 

 

 

Huţuleac Gabriela 

   Martie 2014 
  Stabilirea responsabilitãţilor  Huțuleac Gabriela 



 

                                      

privind organizarea şi 

desfãşurarea examenului de 

certificarea competenţelor prof. 

 Dezbatere: OMEN 3152/ 2014 

            ,,Metodologia de organizare 

a invãţãmântului profesional special 

de 4 ani” 

 

 

 

 

atelier-şcoala nr.2 

 

   Mai 2014 

 Dezbatere: 

             Prezentarea lucrãrii 

metodico-ştiinţificã ,,Valorificarea 

capacitãţilor creative ale elevilor in 

ornamentarea produselor de 

imbrãcãminte” 

 

 Dezbatere : 

             OMEN 3136/ 2014- Planul 

cadru pentru invãţãmâtului 

profesional special de 4 an 

 

 

 

 

 

 

atelier-şcoala nr.2 

Hânțescu  Florica 

 

 

Huțuleac Gabriela 

 

   Iunie 2014 

 Analiza activitãţii comisiei 

metodice din anul şcolar 2013-

2014 

 Prezentarea planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 

2014-2015 

 

 

 

 

atelier-şcoala nr.2 

 

Huțuleac Gabriela 

 

 

 

 Informarea continuã asupra problemelor de specialitate; dezbateri privind conţinutul 

              programelor şcolare, repartizarea materiei pe semestre, modele pentru    

              conceperea programelor pentru CDL-uri, a proiectelor didactice, a fişelor de lucru,  

              ţinând  cont de specificul şcolii. 

 Analiza cerinţelor programelor şcolare şi a SPP-urilor reflectate în planificãrile 

calendaristice; corelarea cerinţelor programelor cu specificul claselor; analiza criticã a 

planificãrilor; prezentarea rezultatelor la testele iniţiale, pe module; realizarea de 

programe de intervenţie personalizate pentru elevii cu deficienţe grave de intelect. 

 Participarea la Consfãtuire şi la Cercurile pedagogice. 

 Prelucrarea ordinelor, instrucţiunilor şi metodologiile primite de la ISJ şi MEN. 

 Aprobarea listelor de teme pentru proiectele de specialitate nivel II –SPP, calificarea 

,,Confecţioner produse textile”. 

 Sesiuni de referate. 

 Activitãţi în cadrul parteneriatelor educaţionale. 

 Participarea cu lucrãri realizate de elevi la diverse concursuri şcolare. 



 

                                      

 Activitãţi de popularizare a ofertei şcolare pentru inv. profesional şi orientarea şcolarã a 

elevilor de clasa a VIII-a. 

 Pregãtirea examenului pentru absolvenţii SPP. 

                  

Asistenţe/interasistenţe desfăşurate 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

profesorului asistat 
Specialitatea Data 

Cine a efectuat 

asistenţa/interasistența 
Observaţii 

1. Hănţescu Florica 

 

Maistru  

 

 

instructor 

29.11  

12. 05 

 

 

 

Huţuleac Gabriela  

2. Epure Mariana Profesor DSP    28.11 

   13.03 

Huţuleac Gabriela  

3. Roşu Maria 

 

 

Maistru  

 

 

instructor 

29.11 

16.05 

Huţuleac Gabriela  

4. Huţuleac Gabriela Maistru  

 

 

instructor 

21.11 

26.05 

Hănţescu Florica  

  5. Roșu Maria       Maistru  7.03. 

2014 

Epure  Mariana  

  6.  Hânțescu  Florica        Maistru  28.03. 

2014 

Epure  Mariana  

 

 

Calitatea procesului didactic 

 

1. PROIECTAREA DIDACTICĂ 

 Aspecte pozitive:  

 proiectarea activitãţii didactice, prin conceperea şi realizarea planificãrilor calendaristice şi a 

celor pe unitãţi de învãţare, s-a desfãşurat conform cerinţelor MEN, de cãtre toate cadrele 

didactice din comisie; 

 în cadrul comisiei, programele şcolare au fost studiate şi adaptate pentru învãţãmântul 

special; 

 pentru clasele  IX- XI domeniul pregãtirii de bazã: Industrie textilã şi pielãrie, ciclul inferior 

al liceului tehnologic, a fost stabilit modul în care va fi parcurs fiecare modul în parte şi 

numãrul de ore alocat (de cãtre d-na Huţuleac G.); 

 planificarea materiei pentru nivelul II, Stagiu de pregătire practică, a fost fãcutã conform 

programei din învãţãmântul de masã; 

 au fost respectate structura şi alocarile orare din planul de învãţãmânt; 



 

                                      

 planificãrile acoperã integral programa şcolarã.  

 prin proiectarea activitãţii didactice s-a realizat corelarea conţinuturilor ştiinţifice între orele 

de culturã de specialitate şi cele de instruire practicã, pentru fiecare modul în parte; 

 activitãţile de învãţare au fost planificate pe subcomponente bine structurate, egale din punct 

de vedere a conţinuturilor ştiintifice;          

  activitãţile teoretice dar şi cele practice, au programate, la sfârşitul lor, evaluãrea 

cunoştinţelor dobândite de elevi; 

 au fost realizate grafice de programare a instruirii practice şi a stagiilor de pregãtire practicã. 

 

           Aspecte de remediat: 

 lipsa programelor şcolare pentru învãţãmântul special; 

 predarea planificãrilor la data stabilitã; 

 lipsa manualelor la disciplinele tehnice. 

 

2. CALITATEA ACTULUI DIDACTIC 

 Aspecte pozitive: 

 utilizarea unor strategii didactice care să stimuleze gândirea elevului şi să-i formeze 

deprinderi de studiu; 

 aplicarea metodelor activ-participative în cadrul orelor de laborator şi instruire practică 

pentru dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor practice; 

 majoritatea cadrelor didactice practicã un management eficient al grupului de elevi, adaptând 

stilul de predare la particularitãţile, nevoile de învãţare şi de comunicare specifice elevilor cu 

care lucreazã; 

 majoritatea membrilor comisiei utilizeazã metode interactive, activitãţi participative de 

învãţare, elevii fiind implicaţi pe tot parcursul activitãţilor în situaţii variate de învãţare, prin 

aplicaţii practice;  

 s-au utilizat metode de învãţare centrate pe elev, este incurajat permanent dialogul elev-

profesor; 

 noţiunile transmise respectã rigoarea ştiinţificã, informaţiile fiind transmise accesibil; 

 au fost concepute şi tehnoredactate un numãr mare de fişe de lucru, fişe de documentare, fişe 

tehnice, teste  de evaluare continua şi sumativã, existã modele la dosarul comisie. 

  

           Aspecte de remediat: 

 

 reticenţa agenţilor economici privind acceptarea elevilor la practicã; 

 dezinteresul elevilor faţã de procesul de învãţare; 

 d-na ing. Epure M. trebuie sã foloseascã material didactic la orele de predare; 

 organizarea unor lecţii-vizită la agenţii economici de către profesorul DSP. 

 

3. CALITATEA EVALUĂRII ELEVILOR 

  Aspecte pozitive: 



 

                                      

 elaborarea şi aplicarea testelor şi baremelor de corectare în vederea evaluării iniţiale, 

continue şi sumative; 

 au fost realizate portofolii de practicã pentru elevi, fişe de lucru, fişe individuale de 

control pentru instruirea practicã comasatã, fişe tehnice pentru operaţii de prelucrare a 

reperelor, fişe ale utilajelor;   

 realizarea autoevaluarii individuale şi interevaluării în cadrul orelor de curs, laborator şi 

instruire practică; 

 elevii au fost evaluaţi diferenţiat, ei sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl 

realizeazã; 

 evaluarea s-a realizat conform criteriilor din SPP-uri; 

 elevii sunt familiarizaţi cu diferite activitãţi de evaluare formativã înainte ca evaluarea 

finalã sã aibã loc;   

 în majoritatea cazurilor, notarea s-a efectuat ritmic; 

 elevii au fost antrenaţi în autoevaluare; 

 

 Aspecte de remediat: 

 notarea ritmică a elevilor şi justificarea notei acordatã de către d-na Epure Mariana; 

 evitarea sublinierii faptului că aceasta este o evaluare; 

 testele de evaluare sa conţinã şi baremul de notare; 

 acordarea de pauze dacă stresul este prea mare; 

 asigurarea condiţiilor care să-i ajute pe elevi să-şi menţină atenţia asupra sarcinii pe care 

o au de îndeplinit. 

 

4. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR  

       Aspecte pozitive: 

 perfecţionarea curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice la nivelul comisiei metodice; 

 adoptarea de măsuri ce vizează modernizarea predării şi învăţării; 

 utilizarea strategiilor participative, care să asigure învăţarea în clasă; 

 aplicarea unor forme variate de evaluare; 

 toţi elevii Stagiului de pregãtire practicã au promovat examenul de certificarea 

competenţelor; 

 implicarea elevilor in diverse activitãţi extracurriculare. 

 

 Aspecte de remediat:  

 acţiuni practice de dezvoltare a capacităţii de a coopera şi a comunica eficient; 

 o mai bună colaborare în cadrul catedrei; 

 antrenarea elevilor în realizarea proiectelor de absolvire de cãtre îndrumãtorul de proiect; 

 predarea la termenul stabilit a documentelor solicitate de responsabilul comisiei (am cerut 

rapoartele de activitate pânã pe 6.06, vineri d-na Roşu mi-a spus ca are ceva de modificat 

la fişa de evaluare i-am explicat ca eu aştept raportul de activitate şi seara am primit fişa 

de evaluare). 

 



 

                                      

 

6. CURRICULUM-UL LA DECIZIA ŞCOLII 

Nr. 

crt. 
Denumirea opţionalului Clasa 

Nr. 

ore/săptămână 
Profesor 

1. PRODUSE SIMPLE 

CONFECŢIONATE DIN 

ŢESĂTURI ŞI TRICOTURI 

a IX a 30 Roşu Maria 

2. EFICIENŢĂ ŞI CALITATE a XI a 30 Roşu Maria 

3. PRODUSE SIMPLE 

CONFECŢIONATE DIN 

ŢESĂTURI ŞI TRICOTURI 

a X a 30 Roşu Maria 

4. EFICIENŢĂ ŞI CALITATE a X a 30 Huţuleac Gabriela 

 

 Aspecte pozitive: 

 Curriculum-urile în dezvoltare localã (CDL) s-au  realizeazat în parteneriat şcoalã-agent 

economic şi au fost aprobate de ISJ Botoşani; 

 CDL-urile propuse pentru clasele a IX-a şi a X-a au fost realizate, conform precizãrilor 

OMECTS nr.4338/2008, de cãtre ms. Huţuleac G., Hănţescu F. şi Roşu M.; 

 Ms. Hãnţescu F. şi Huţuleac G. au încheiat protocoale de colaborare cu agenţii 

economici : SC Jatex SA şi SCM Confecţia Botoşani. 

 

            Aspecte de remediat: 
 

 Organizarea unor lecţii-vizită la agenţii economici de către profesorii DSP. 

 Amenajarea unui spaţiu pentru laborator tehnologic de cãtre profesorul DSP. 

 

 

7. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

profesor 
Specialitatea 

Denumirea activităţii de 

formare/perfecționare 

Data/ 

perioada 

desfăşurării 

Instituţia 

organizatoare 

 1. Huţuleac Gabriela Maistru 

instructor 

„Valenţe culturale ale 

Securitãtii şi sãnãtãţii în 

muncã” 

 

oct.2013-

apr. 2014 

ITM, CCD 

Botoşani 

 2. Roşu Maria Maistru 

instructor 

Atelier de lucru: „Elevii 

cu A.D.H.D.” 

 CCD Botoşani 

 

8. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 



 

                                      

 expoziţie cu produse de artizanat organizată de -„Ziua Liceului”- 26.11.2013; 

 portofoliile elevilor; 

 confecţionarea cravatelor ca semn distinct al şcolii; 

 expoziţii cu lucrãrile executate de elevi, în atelierele-şcoală şi pe holul şcolii; 

 confecţionarea halatelor pentru orele de instruire practicã; 

 crearea şi confecţionarea produselor din materiale refolosibile; 

 participarea şi obţinerea de premii la diverse concursuri şcolare; 

 

 

d) cadre didactice itinerante 

Obiective : 

 

           -Sporirea eficienţei actului didactic ; 

           -Continua perfecţionare a cadrelor didactice; 

           -Optimizarea procesului de învăţământ; 

           -Cunoaşterea şi valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice; 

           -Încurajarea şi dezvoltarea creativităţii şi inovării în educaţie 

 

 

Activităţile desfăşurate în cadrul comisiei/catedrei 

 

Data Activitatea 
Locul 

desfăşurării 
Responsabil 

 26.09.2013 

 

Analiza activităţii comisiei  

metodice din  anul şcolar precedent; 

Prezentarea planului managerial 

pentru anul şcolar 2013-2014; 

Responsabilităţi în cadrul comisiei 

pentru anul şcolar 2013-2014; 

Instruirea cadrelor didactice pe 

probleme specifice învăţământului 

special integrat 

 

Liceul Tehnologic 

Special„Sf.Stelian

”Botoşani 

Prof.Gîza Mihaela 

29.10.2013 

 

Evaluări predictive. Obiective 

propuse/realizate/nerealizate; 

cauze;măsuri de recuperare/dezvoltare; 
Dezbaterea  planurilor de intervenţie 

personalizate  în cadrul comisiei. 
 

Liceul Tehnologic 

Special„Sf.Stelian

”Botoşani 

Prof.Lupu Roxana 

 

 

 

 

 

Prof. Gîza Mihaela 

 



 

                                      

Terapia cognitivă.Rolul activităţilor 

culturale şi de cunoaştere în educaţia 

copiilor cu C.E.S. 

-conţinut/obiective specifice/activităţi 

educaţional terapeutice. 
 

 

11.12.2013 

Rolul ludoterapiei în activitatea copiilor 

cu C.E.S. 

- Modalităţi de realizare a 

jocului. 

- Valenţe educative ale 

jocului 

- exemple de activităţi 

 

Liceul Tehnologic 

Special„Sf.Stelian

”Botoşani 

Prof. Cical Adina 

 

Prof.Amancei 

Mirela 

 

 

30.01.2014 

Terapia ocupaţională.Forme de 

organizare.Structuri de activităti şi 

strategii educaţional terapeutice. 

 

Liceul Tehnologic 

Special„Sf.Stelian

”Botoşani 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

Prof.Achilăriţei 

Maria 

 

13.02.2014 

Terapia psihomotricităţii şi abilitarea 

manuală: 

-obiective şi instrumente de evaluare 

a psihomotricităţii; 

-activităţi pentru organizarea şi 

dezvoltarea structurilor perceptiv- 

motrice ;exemple de bună practică. 

Liceul Tehnologic 

Special„Sf.Stelian

”Botoşani 

Prof.Pascal 

Liliana 

Prof.Taradaciuc 

Ala 

18.03.2014 

Autonomia personală şi socială şi 

integrarea în comunitate a elevilor 

cu C.E.S. Obiective şi structuri de 

activităţi terapeutice 

 

Liceul Tehnologic 

Special„Sf.Stelian

”Botoşani 

Prof.Miron Ioan 

 

30.04.2014 

Dezvoltarea comunicării la elevul cu 

C.E.S prin activităţi educative 

nonformale - Programul „Şcoala altfel: 

Să știi mai multe, să fii mai bun!” 
  

 
Exemple de bune practici: 

-prezentarea unor proiecte de 

parteneriat educaţional  în care sunt 

incluse activităţi de terapie 

educaţională: terapie cognitivă, 

ludoterapie,terapie 

ocupaţională,terapie psihomotrică şi 

abilitare manuală, activităţi 

 

Liceul Tehnologic 

Special„Sf.Stelian

”Botoşani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Aniculăesei 

Ionuţ 

Înv.Sandu Liviu 

 

 

 

 

 

 

Prof.Liliana 

Mocanu, 

Prof.Coţovanu 

Lenuţa 

 

 

 

 



 

                                      

17.06.2014 

Evaluări finale. Obiective   

propuse/realizate/nerealizate; cauze;  

Centralizarea rezultatelor 

 

Liceul Tehnologic 

Special„Sf.Stelian

”Botoşani 

 

 

Prof.Spatariu Irina-

Olivia 

Prof. Lungu 

Gabriela 

 

 

 

Asistenţe/interasistenţe desfăşurate 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

profesorului asistat 
Specialitatea Data 

Cine a efectuat 

asistenţa/interasistența 

 

Observaţii 

1 Miron Ioan Profesor 

itinerant 

24 

.02.2014 

Lemny Eduard F.BINE 

2 Lemny Eduard Profesor 

itinerant 

03.03.20

14 

Miron Ioan F.BINE 

3 Apostu Mihaela învăţător 

itinerant 

25.02.20

14 

Lungu Gabriela F. BINE 

4 Lungu Gabriela Profesor 

itinerant 

27.02.20

14 

Apostu Mihaela F. BINE 

5 Filipescu Elena Profesor 

itinerant 

19.03.20

14 

Achilăriţei Maria F. BINE 

6 Achilăriţei Maria Profesor 

itinerant 

26.03.20

14 

Filipescu Elena F. BINE 

7 Taradaciuc  Ala Profesor 

itinerant 

24.02.20

14 

Gîza Mihaela F. BINE 

8 Gîza Mihaela Profesor 

itinerant 

25.02.20

14 

Taradaciuc  Ala F. BINE 

9 Miron Ioan Profesor 

itinerant 

10.03.20

14 

Aniculăesei Ionuţ F. BINE 

10 Aniculăesei Ionuţ Profesor 

itinerant 

13.03.20

14 

Miron Ioan F. BINE 

11 Spatariu Irina Olivia Profesor 

itinerant 

26.02.20

14 

Lupu Roxana F. BINE 

12 Lupu Roxana Profesor 

itinerant 

27.02.20

14 

Spatariu Irina Olivia F. BINE 

13 Pascal Liliana Profesor 

itinerant 

4.03.201

4 

Gîza Mihaela F. BINE 



 

                                      

14 Gîza Mihaela Profesor 

itinerant 

6.03.201

4 

Pascal Liliana F. BINE 

15 Amancei Mirela Profesor 

itinerant 

24.02.20

14 

Cical Adina F. BINE 

16 Cical Adina Profesor 

itinerant 

24.02.20

14 

Amancei Mirela F. BINE 

17 Coţovanu Lenuţa Profesor 

itinerant 

28.04.20

14 

Mocanu Liliana F. BINE 

18 Mocanu Liliana Profesor 

itinerant 

30.04.20

14 

Coţovanu Lenuţa F. BINE 

19 Sandu Liviu învăţător 

itinerant 

11.03.20

14 

Ungureanu Pansela F.BINE 

20 Ungureanu Pansela Profesor 

itinerant 

12.03.20

14 

Sandu Liviu F.BINE 

 

Rezultate ale elevilor la concursurile şcolare 

(premii, menţiuni) 

Data Concursul Nume şi prenume elev Clasa Premiul 

 

dec.2013 

„Moş Nicolae, prietenul 

copiilor”-Concurs 

judeţean de creaţie 

plastică pentru elevii cu 

C.E.S integraţi în 

şcolile de masă, ediţia a 

II-a 

Cazacu Marcel 

Barabaş Mihaela 

Filimon Vasile 

Iacobiţă Constantin 

 

Prof.coordonator  Gîza 

Mihaela 

aIV-a 

aIII-a 

aIII-a 

aIII-a 

I 

II 

III 

menţiune 

29 nov. 

2013 

„Mândria de a fi 

român”- concurs local 

Cazaciuc Elena 

Filimon Vasile 

Cazacu Marcel 

Prof. coordonator Gîza 

Mihaela 

aIV-a 

aIII-a 

aIV-a 

I 

II 

III 

15.ian. 

2014 

„Mihai Eminescu – 

Luceafărul poeziei 

româneşti” - concurs 

local 

Barabaş Mihaela 

Zăicescu Vlad 

Cosoţchi Nicu 

Prof. coordonator Gîza 

Mihaela 

aIII-a 

aIV-a 

aIII-a 

 

I 

II 

III 

martie 

2014 

„Un mărţişor, un 

zâmbet, o bucurie”- 

concurs naţional 

Barabaş Mihaela 

Filimon Vasile 

Gheorghiţă Mihai 

Cazacu Marcel 

aIII-a 

aIII-a 

aIII-a 

aIV-a 

II 

II 

II 

II 



 

                                      

Cazaciuc Elena 

Prof. coordonator Gîza 

Mihaela 

aIV-a II 

 

martie 

2014 

„Bucuriile primăverii”-

concurs interjudeţean 

Ispir Gabriel 

 

Prof. coordonato Gîza 

Mihaela 

aIV-a I 

 

aprilie 

2014 

„Cupa Temerarii”- 

concurs sportiv 

judeţean 

Gheorghiţă Mihai 

Cazaciuc Elena 

Filimon Vasile 

Prof. coordonator Gîza 

Mihaela 

aIII-a 

aIV-a 

aIII-a 

 

I 

III 

menţiune 

aprilie 

2014 

„Dincolo de cuvintele 

rostite”- concurs 

naţional de desene din 

cadrul Strategiei 

Naţionale de Acţiune 

Comunitară, faza 

judeţeană 

Cazaciuc Elena 

Cazacu Marcel 

Cosoţchi Nicu 

 

 

Prof. coordonator Gîza 

Mihaela 

aIV-a 

aIV-a 

aIII-a 

 

I 

III 

menţiune 

dec.2013 „Moş Nicolae, prietenul 

copiilor”- Concurs 

judeţean de creaţie 

plastică, ediţia a II-a 

Baltă Cătălina 

Vornicu Narcis 

Ignat Ioana 

 

Prof. coordonator Pascal 

Liliana 

a II-a 

a III-a 

I 

I 

II 

III 

aprilie 

2014 

,,Echipaj de pompieri”-  

faza locală 

Cucu Răzvan 

Creţu Robert 

Vasiliu Valentin 

 

Prof. coordonator Pascal 

Liliana 

a VI-a 

a VI-a 

a VII-a 

II 

II 

II 

 

mai 

2014 

,,Echipaj de pompieri”- 

faza judeţeană 

Cucu Răzvan 

Creţu Robert 

Vasiliu Valentin 

Prof. coordonator Pascal 

Liliana 

a VI-a 

a VI-a 

aVII-a 

menţiune 

menţiune 

menţiune 

aprilie 

2014 

Concurs sportiv 

judeţean ,,Cupa 

Temerarii,, 

Vasiliu Valentin 

Vornicu Narcis 

 

Prof. coordonator Pascal 

Liliana 

aVII-a 

aIII-a 

menţiune 

menţiune 

 

martie 

2014 

,,Eco mărţişorul”- 

concurs local 

Balta Cătălina 

Ceplinschi Marco 

Ignat Ioana 

Prof. coordonator Pascal 

a II-a 

a II-a 

I 

I 

II 

III 



 

                                      

Liliana 

dec.2013 „Moş Nicolae, prietenul 

copiilor”- Concurs 

judeţean de creaţie 

plastică, ediţia a II-a 

Stoica Iulian 

Stărică Vlad 

Buţuraş Sebastian 

 

Prof.Cical Adina 

a II-a 

a II-a 

a II-a 

I 

III 

II 

05.11.20

13 

„Mănuşa marionetă”, 

concurs local 

Guzu Rebeca Beatrice 

Zarafan Maria 

Prof. Apostu Mihaela 

a V-a 

a V-a 

              I 

al II-lea 

12.12.20

13 

„Magie de Crăciun”, 

concurs local 

Hreniuc Raluca 

Negru Emanuel 

Prof. Apostu Mihaela 

a III-a 

a III-a 

I 

al III-lea 

31.10.20

13 

„Incursiune în 

Halloween”, concurs 

local 

Popovici Ionuţ 

Zarafan Maria 

Prof. Apostu Mihaela 

a V-a 

a V-a 

I şi al II-lea 

I şi al II-lea 

30.10.20

13 

„Mănuşa vorbăreaţă”, 

concurs local 

Pancu Sabina 

Azulufei Sebastian 

Prof. Apostu Mihaela 

a IV-a 

a IV-a 

al II-lea 

al III-lea 

24.10.20

13 

Concursul Naţional 

„Piciul” 

Babiuc Georgiana 

Ţurcanu Florin 

Hreniuc Raluca 

Negru Emanuel 

Rudai Richi 

 

Prof. Apostu Mihaela 

I 

I 

a III-a 

a III-a 

a III-a 

I 

I 

I 

I 

I 

 

27.02.20

14 

"Prin dans, pentru 

toleranţă"- concurs 

local 

Zarafan Andra 

Rudai Richi 

 

Prof. Apostu Mihaela 

a III-a 

a III-a 

I 

al II-lea 

 

06.03.20

14 

"Flori pentru ziua 

mamei""- concurs local 

Azulufei Sebastian 

Simion Bogdan 

Prof. Apostu Mihaela 

a IV-a 

a IV-a 

I 

I 

 

10.04.20

14 

"Mirajul Sărbătorilor 

Pascale"- concurs local 

Ţurcanu Florin 

Babiuc Georgiana 

Prof. Apostu Mihaela 

I 

I 

 

I 

al II-lea 

 

09.04.20

14 

Concurs sportiv 

judeţean ,,Cupa 

Temerarii,, 

Simion Bogdan 

Negel Florin 

Azulufei Sebastian 

Prof. Apostu Mihaela 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

al III-lea 

al III-lea 

menţiune 

 

09.12.20

13 

,, Magie de Crăciun”- 

concurs local 

Vremea Octavian”  

Aslan Dinu 

Prof.Miron Ioan 

VII 

VII 

II 

III 

19.11.20

13 

,,Curcubeul toamnei” -

Grădiniţa Floare 

Zaiţă Lorena 

Demschi Răzvan 

IV 

IV 

I 

I 



 

                                      

Albastră Craiova  

Prof.Miron Ioan 

15.11.20

13 

”Fanteziile toamnei"- 

Liceul Tehnologic "I.C. 

Petrescu" Stâlpeni,  

Demschi Răzvan 

Zaiţă Lorena  

Ciobotaru Cimina 

 

Prof.Miron Ioan 

IV 

IV 

II 

I 

II 

III 

1 dec. 

2013 

,, M-am născut în 

România”- Grădiniţa 

Program Normal Nr.10 

Ploieşti  

Vremea Octavian 

Aslan Dinu 

Andrici Eliza  

Aslan Livica 

 

Prof.Miron Ioan 

VII 

V 

VI 

VI 

I 

II 

III 

6 dec. 

2013 

 

 

“ONCE UPON A 

 DECEMBER” ( A fost odată în 

decembrie) Şcoala  

Gimnazială „Gheorghe 

 Şincai” Floreşti 

Andrici Eliza  

Popouţanu Sebastian  

Murariu Raluca 

 

Prof.Miron Ioan 

V 

V 

V 

I 

III 

menţiune 

 

20.11. 

2013 

,,Farmecul toamnei…în 

culori”- Grădiniţa 

,,Furnicuţa”Arad 

Demschi Răzvan 

 

prof. Miron Ioan 

IV I 

 

10.12.20

13 

,,Sărbători de suflet” 

Şcoala Gimnazială 

Sarasău, Maramureş. 

 

Mindii Ciprian 

Paharnicu Roxana 

 

prof. Miron Ioan 

VI 

VI 

II 

III 

18.12.20

13 

,,Spiritul sărbătorilor de 

iarnă”Scoala 

Gimnaziala Pictor 

“Mihail 

Balasescu”,Bahnele-

Vrancea 

Demschi Răzvan 

Aslan Dinu  

 

prof. Miron Ioan 

 

 

IV 

IV 

II 

II 

20.12.20

13 

„Asta-i datina 

străbună”- Colegiul 

Tehnic ,,Costin D. 

Neniţescu” 

Demschi Răzvan 

prof. Miron Ioan 

 

IV menţiune 

20.12.20

13 ,,În asteptarea lui Mos 

Craciun ,, Şcoala 

Gimnazială Dimiana , 

Beceni , Buzău.  

Demschi Răzvan 

Zaiţă Lorena 

 

prof. Miron Ioan 

 

IV 

IV 

 

I 

I 

 

03.04.

2014 

 

Hristos Se naste, 

slaviti-l" Şcoala 

Gimnazială „Emil 

Isac” Cluj-Napoca  

Bighiu Petru 

Vremea Octavian 

Aslan Livica 

Mindii Ciprian 

VI 

VII 

VII 

VII 

I 

I 

II 

II 



 

                                      

Aslan Dinu 

prof. Miron Ioan 
VII III 

 

martie 

2014 

„Mărţişorul, dar al 

primăverii” ediţia a IV-

a- Liceul Tehnologic 

Special „Ion Pillat” 

Dorohoi  

Andrici Eliza 

Vremea Octavian 

Paharnicu Roxana 

Bighiu Petru 

Andrici Eliza 

prof. Miron Ioan 

V 

VII 

VII 

VI 

V 

I 

I 

II 

II 

III 

 

11 apr. 

2014 

,,Să întâmpinăm 

Paştele”- Şcoala 

Gimnaz. Sarasău 

Maramureş-  

Zaiţă Lorena 

prof. Miron Ioan 

IV I 

10.04.20

14 ,,Mirajul sărbătorilor 

pascale” – Şc. Gimnaz. 

Nr. 17 Botoşani 

10.04.2014 

 

Vremea Octavian  

prof. Miron Ioan 

 

 

VII 

 

 

I 

12.12.20

13 

„Magie de Crăciun”- 

concurs local 

Pleşca Răzvan 

Prof. Lupu Roxana 

I Premiul I 

24.10. 

2013 

„Incursiune in 

Halloween”- concurs 

local 

Viziteu Alexandru 

Chiriac Alexandru 

 

Prof. Lupu Roxana 

VI 

VI 

Premiul I 

Premiul I 

dec 2013 „Mos Nicolae, prietenul 

copiilor” 

Isac Mihai Cătălin 

Tătar Georgiana 

Zaharia Marina 

 

Prof. Lupu Roxana 

IV 

IV 

I 

Premiul II 

Premiul I 

Premiul III 

04.11.20

13 

„Mănuşa marionetă” Chiriac Mariana 

Simona Ciaşu 

 

Prof. Lupu Roxana 

VII 

VIII 

Premiul I 

Premiul II 

23.01.20

14 

„Prin dans, pentru 

toleranţă” 

Isac Mihai Cătălin 

Tătar Georgiana 

Prof. Lupu Roxana 

IV 

IV 

Premiul I 

Premiul III 

08.03.20

14 

„Eco Mărţişor” Chiriac Mariana 

Ciauşu Simona 

Andrieş Cătălina 

Zaharia Marina 

Pleşca Răzvan 

Rot Eduard 

 

VII 

VIII 

VIII 

I 

I 

I 

Premiul II 

Premiul I 

Premiul III 

Premiul II 

Premiul I 

Premiul III 



 

                                      

Prof. Lupu Roxana 

06.03.20

14 

„Flori pentru mama” Turcu Marinela 

Tătar Georgiana 

 

Prof. Lupu Roxana 

IV 

IV 

Premiul III 

Premiul II 

09.04.20

14 

„Cupa Temerarii”- 

concurs sportiv 

judeţean 

Isac Mihai Cătălin 

Tătar Georgiana 

Turcu Marinela 

Prof. Lupu Roxana 

IV 

IV 

IV 

Premiul I 

Menţiune 

Menţiune 

10.04.20

14 

„Mirajul Sărbătorilor 

Pascale” 

Chiriac Mariana 

Tătar Georgiana 

Prof. Lupu Roxana 

VII 

IV 

Premiul I 

Premiul I 

dec. 

2013 

Concurs Judeţean de 

creaţie plastică„Moş 

Nicolae, prietenul 

copiilor” Botoşani   

Chiuc Marian 

Voitovici Iustin 

Chelariu Gabriel 

 

Prof. Taradaciuc Ala 

a IV-a C 

a II-a C 

C.P C 

I 

II 

III 

12.12 

2013 

Concurs Naţional 

„Piciul” 

Chiuc  Marian 

Prof. Taradaciuc Ala 

cl a IV-a C Premiul special 

21.03.20

14 

Concurs Judeţean de 

creaţie plastică 

„Bucuriile primăverii” 

de la Grădiniţa cu P.P. 

Nr.4 Săveni 

Nicolescu Florin 

Ştefan Ionela 

Buduruţă Alexandra 

Nicolescu Marian 

 

Prof. Taradaciuc Ala 

a V-a „A” 

a V-a „B” 

a V-a „B” 

a VI-a „B” 

I 

II 

III 

Menţiune 

20.03.20

14 

Concursul Judeţean 

„Mărţişorul-simbol al 

primăverii” de la 

Grădiniţa cu P.P. Nr.4 

Săveni 

Chelariu Gabriel 

 

 

Prof. Taradaciuc Ala 

C.P „C” I 

martie – 

iunie 

2014 

 

Concursul artistico- 

plastic „ Paştele la 

români” Caraş - Severin 

Chelariu Gabriel 

Corolea Marian 

 

Prof. Taradaciuc Ala 

C.P „C” 

a II-a „B” 

 

I 

Menţiune 

aprilie 

2014 

 

Concursul  

Internaţional de creaţie 

artistico- plastică 

„Lumina Învierii prin 

ochi de copil”, Liceul 

„Don Orione” Oradea 

Voitovici Iustin 

Chelariu Gabriel 

Şmalii  Constantin 

 

Prof. Taradaciuc Ala 

a II-a „C” 

C.P „C” 

a III-a „A” 

 

I 

II 

Menţiune 

dec 2013 „Mos Nicolae, prietenul 

copiilor”- Concurs 

judeţean de creaţie 

plastică, ediţia a II-a 

Ciobanu Ana Maria 

Vieru Bianca 

Afilipoae Marius 

 

Prof. Spatariu Irina 

III 

III 

III 

II 

I 

III 



 

                                      

04.11. 

2013 

„Mănuşa marionetă”- 

concurs local 

Ioana Gorgan 

Strulea Samira 

Prof. Spatariu Irina 

V 

V 

Premiul III 

Premiul II 

24.10.20

13 

„Incursiune in 

Halloween”- concurs 

local 

Viziteu Alexandru 

Chiriac Alexandru 

Prof. Spatariu Irina 

VI 

VI 

Premiul I 

Premiul I 

12.12. 

2013 

„Magie de Crăciun”-

concurs local 

Caldararu Cristiana 

Caldararu Marian 

Prof. Spatariu Irina 

V 

V 

Premiul II 

Premiul II 

23.01.20

14 

„Prin dans, pentru 

toleranţă” 

Mironiuc Iustin 

Andries Roxana 

Prof. Spatariu Irina 

V 

VI 

Premiul III 

Premiul I 

06.03.20

14 

„Flori pentru mama”- 

concurs local 

Biliuta Andrei 

Merticariu Alin 

Prof. Spatariu Irina 

III 

V 

Premiul II 

Premiul III 

08.03.20

14 

„Eco Mărţişor”- 

concurs local 

Viziteu Alexandru 

Strulea Samira 

Floris Ispir 

Vieru Bianca 

Andries Roxana 

Mironiuc Iustin 

Prof. Spatariu Irina 

VI 

V 

III 

III 

VI 

V 

Premiul III 

Premiul II 

Premiul I 

Premiul III 

Peremiul I 

Premiul II 

10.04.20

14 

„Mirajul Sărbătorilor 

Pascale” 

Ciobanu Ana  

Biliuta Andrei 

Prof. Spatariu Irina 

III 

III 

Premiul I 

Premiul I 

31.nov. 

2013 

„Incursiune in 

Halloween”- concurs 

local 

Alecsa Dumitru 

Ira Ştefan 

Plugariu Dragoş 

Prof.Mocanu Liliana 

VI 

VI 

VI 

III 

II 

III 

8.nov. 

2013 

„Păpuşa marionetă”- 

concurs local 

Feclistov Mihaela 

Prof.Mocanu Liliana 

VII 

 

III 

17.12. 

2013 

„Magie de Crăciun”-

concurs local 

Pietrariu Ancuţa 

 

Prof.Mocanu Liliana 

VIII III 

1 nov. 

2013 

Concurs 

internaţional,,Feeria 

Toamnei” 

Lugoj, ediţia I 

Neacşu Ruxandra 

Buşe Florentina 

Văculişteanu Ioana 

 

prof.Achilăriţei M. 

aVIII-a 

aV-a 

aVI-a 

I 

II 

Menţiune 

31 oct. 

2013 

 

 

Concurs Naţional 

,,Toamnă- mândră 

harnică şi de roade 

darnică,, 

Izbiceni –Olt, editia I 

Bercea Andrei  

Babiuc Iulian 

Buşe Florentina 

prof.Achilăriţei M. 

aIII-a 

aII-a 

aV-a 

II 

II 

III 

 Concurs Naţional Hoidrag Marinela aVII-a Premiul special 



 

                                      

dec. 

 2013 

 

,,Naşterea Domnului-

Renaşterea  Bucuriei,, 

Iaşi ediţia aIIIa 

Neacşu Ruxandra 

Crîşmariu Gabriel 

Froicu Eusebiu 

Agavriloaie David 

prof.Achilăriţei M. 

 

aVIII-a 

aVII-a 

aV-a 

aV-a 

al juriului 

I 

II 

III 

Menţiune 

 

martie 

2014 

Concursul Judeţean 

,,Bucuriile Primăverii 

ediţiaI,,1 Martie şi  8 

Martie în sufletele 

noastre’’ 

Bercea Andrei 

Babiuc Mihai 

Vizetiu Rareş 

prof.Achilăriţei M. 

aIII-a 

aII-a 

I 

I 

II 

III 

aprilie 

2014 

Concurs Judeţean 

,,Cupa Temerarii,, 

ediţia II  

Buşe Florentina 

Bercea Andrei 

Bercea Alexandru 

prof.Achilăriţei M. 

aVa 

aIIIa 

aIIIa 

III 

menţiune 

menţiune 

aprilie 

2014 

 

 

15 mai 

2014 

Concurs Judeţean 

,,Echipaj de pompieri,, 

faza locală 

ediţia aIIIa 

  

faza judeţeană 

 

Hoidrag Marinela 

Buşe Florentina 

Văculişteanu Ioana 

prof.Achilăriţei M. 

 

aVII-a 

aV-a 

aVI-a 

 

III 

 

 

 

menţiune 

oct. 

2013 

Concurs local 

,,Incursiune in 

Halloween,, 

Buşe Florentina 

prof.Achilăriţei M. 

aV-a I 

nov. 

2013 

Concurs local,,Mănuşa 

marionetă,, 

Hoidrag Marinala 

prof.Achilăriţei M. 

aVII-a II 

dec. 

2013 

Concurs local,,Magie 

de Crăciun,, 

Buşe Florentina 

Văculişteanu Ioana 

prof.Achilăriţei M. 

aV-a 

aVI-a 

I 

I 

ian. 

 2014 

Concurs local,,Prin 

dans pentru toleranţă,, 

Babiuc Mihai 

Buşe Florentina 

aII-a 

aV-a 

II 

I 

martie 

2014 

Concurs local,,Flori 

pentru mama,, 

Ababei Vasilica 

Brînzei Cosmin 

aVI-a 

aVI--a 

I 

II 

aprilie 

2014 

Concurs local,,Mirajul 

sărbătorilor Pascale,, 

Buşe Florentina 

Văculişteanu Ioana 

prof.Achilăriţei M. 

aV-a 

aVI-a 

I 

I 

dec. 

2013 

Concurs Naţional 

,,Hristos Se naste, 

slaviti-L,, 

Cluj-Napoca , ediţia I 

Froicu Eusebiu 

Ababei Vasilica  

Brînzei Cosmin  
Agavriloaie David 

prof.Achilăriţei M. 

aV-a 

aVI-a 

aVI-a 

aV-a 

III 

I 

II 

menţiune 

 
aprilie 

2014 

Concurs Judeţean 

,,Bucuriile 

Primăverii,,etapa IIa 

,,Învierea  Domnului- O 

sărbătoate a sufletului,,  

Buşe Florentina 

Văculişteanu Ioana 

Crîşmariu Gabriel 

Bercea Andrei 

prof.Achilăriţei M. 

aV-a 

aVI-a 

aVII-a 

aIII-a 

I 

II 

III 

menţiune 

 



 

                                      

 
dec. 

2013 

Concurs Judeţean 

„Gând de sărbători” 

Moise Luca 

Dadaci Maria 

Chirica Sebastian 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

a II-a 

a IV-a 

aIII-a 

II 

I 

II 

 

martie 

2014 

Concurs 

regional”Inimioare 

pentru mama” 

Dadaci Maria 

Dadaci Niculina 

Preda Nicolae 

Tudosanu Iulian 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

a IV-a 

aIII-a 

a II-a 

a III-a 

I 

II 

II 

III 

 

martie 

2014 

Concurs 

Naţional”Mărţişorul 

românesc” 

Buhăianu Mihai 

Moise Luca 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

a V-a 

a II-a 

 

I 

II 

ian.2014 Concurs regional „In 

lumea Îngerilor” 

Cheptiş Alina 

Cheptiş Simona 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

a VI-a II 

III 

 

ian 2014 Cupa României Hîrzob Valentina a IV-a II 

ian 2014 Olimpiada Naţională a 

Sportului Şcolar-Etapa 

Judeţeană 

Hîrzob Valentina 

 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

a IV-a I 

aprilie 

2014 

Concurs Regional 

ECO-ul pădurii 

Cuharciuc Mariana 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

a VIII-a I 

aprilie 

2014 

Concurs Judeţean 

„Echipaj de Pompieri” 

Buhăianu Mihai 

Cheptiş Alina  

Cheptiş Simona 

 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

V-VIII menţiune 

aprilie 

2014 

Concus local „Mirajul      

Sărbătorilor pascale” 

Costantin Ioan 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

VII II 

aprilie 

2014 

Concurs local „Ziua 

Păsărilor” 

Gaşpar Cristian 

Constantin Simionescu 

Paris 

Moise Luca  

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

I 

I 

 

II 

I 

II 

 

III 

aprilie 

2014 

Concus local „Mirajul      

Sărbătorilor pascale” 

Cuharciuc Mariana 

Prof. Ungureanu 

VIII I 



 

                                      

Paraschiva 

martie 

2014 

Concurs Judeţean de 

creaţie plastică 

Preda Nicolae 

Şovan Adrian 

Hîrzob Valentina 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

a II-a 

aIV- a 

aIV-a  

 

II 

I 

III 

martie 

2014 

Concurs naţional 

„Mărţişorul dar al 

primăverii” 

Dadaci Niculina 

Ghileschi Cosmin 

Hîrzob Valentina 

Tudosanu Iulian 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

aIII-a 

aIV- a 

aIV-a 

aIII-a 

 

II 

I 

III 

III 

aprilie 

2014 

Concurs sportiv 

judeţean „Cupa 

Temerarii” 

Tudosanu Iulian 

Ghileschi Cosmin 

Hîrzob Valentina 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

a III-a 

aIV-a 

aIV-a 

 

 

III 

II 

I 

martie 

2014 

Concurs Naţional 

„Suntem copiii 

Europei” 

Şovan Adrian 

Alexandru 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

a IV-a I 

mai 

2014 

Proiect Naţional „De la 

suflet la suflet” 

Sf.Sărbători de Paşti, 

Ed a IV-a, Dorohoi 

Moise Luca 

 

Prof. Ungureanu 

Paraschiva 

II 

 

menţiune 

 

dec. 

2013 

„Moş Nicolae, prietenul 

copiilor” – concurs 

judeţean 

Palamariu Andrei 

Panait Miruna 

Burlacu Alexandru 

Prof. Amancei Mirela 

aIV-a 

aIV-a 

aIII-a 

I 

III 

II 

dec. 

2013 

Festivalul de colinde şi 

datini ortodoxe „Trec 

Magii prin Vatra 

Moldovei” 

Burlacu Alexandru 

Palamariu Andrei 

Vieru Ioana Luciana 

Scripcariu Cosmin 

Tibuleac Anda Roxana 

 

Prof. Amancei Mirela 

aIII-a I 

martie 

2014 

„Mărţişorul, dar al 

primăverii” 

Pălimariu Andrei 

Burlacu Alexandru 

Panait Miruna 

 

Prof. Amancei Mirela 

aIV-a 

aIII-a 

aIV-a 

 

I 

II 

III 

aprilie 

2014 

Concurs sportiv 

judeţean „Mişcare 

pentru sănătate” 

Burlacu Alexandru 

Palamariu Andrei 

Radiş Tudor 

 

aIII-a 

aIV-a 

aIII-a 

 

I 

menţiune 

III 



 

                                      

Prof. Amancei Mirela  

9.04.201

4 

„Cupa temerarii”, 

concurs sportiv 

judeţean 

 

Viciriuc Florentina 

Halaida  Mario-

Marcello 

Harton  Viorel George 

Prof. Lungu Gabriela 

 

I-a B 

a II-a A 

a II-a A 

menţiune 

menţiune 

menţiune 

 

03.04.20

14 

„Echipaj de pompieri”, 

concurs zonal 

Banacovschi  Ioana 

Radiş Ştefan  Sebastian 

Prisacariu Ioana Ariana 

Prof. Lungu Gabriela 

 

a VII-a B 

a VII-a B 

a VIII-a B 

menţiune 

menţiune 

menţiune 

03.2014 „Mărţişorul dar al 

primăverii”, concurs 

naţional 

Banacovschi  Ioana 

Ciobanu Mara 

Prisacariu Ioana Ariana 

Banacovschi Florentina 

Viciriuc Florentina 

Prof. Lungu Gabriela 

 

a VII-a B 

a III- a B 

a VIII-a B 

a VI- a A 

I-a B 

I 

II 

III 

menţiune 

menţiune 

 

03.2014 „Eco Mărţişor” Viciriuc Florentina 

Otrocol Răzvan 

Banacovschi Florentina 

Banacovschi  Ioana 

Banacovschi Florentina 

Ciobanu Mara 

 

Prof. Lungu Gabriela 

I-a B 

a III-a B 

a VI- a A 

a VII-a B 

a VI- a A 

a III- a B 

 

 

I 

II 

III 

II 

I 

III 

03.2014 „Bucuriile Primăverii” Ignat Mihai 

Harton  Viorel George 

Otrocol Răzvan 

Prof. Lungu Gabriela 

Cp A 

a II-a A 

a III-a B 

 

I 

II 

III 

 

1. PROIECTAREA DIDACTICĂ 

 Aspecte pozitive: 

- elaborarea şi aplicarea programelor de intervenţie personalizate,programe şcolare 

adaptate pentru fiecare elev cu C.E.S; 

- PIP-ul a urmărit atât obiective curriculare cât şi psihopedagogice(se lucrează pe cele patru 

domenii:cognitiv,comunicare şi limbaj,motric şi psihomotric,social afectiv); 

- se lucrează în echipă: cadru didactic, profesor de sprijin, psiholog  şcolar; 

-  monitorizarea progreselor intervenţiei; 

 

 Aspecte de remediat: 



 

                                      

- implicarea insuficientă din partea părinţilor în aplicarea planului de intervenţie 

personalizat; 

- pregătirea insuficientă în domeniul educaţiei incluzive  a cadrelor didactice  care lucrează 

la clasă cu elevi cu CES ; 

 

2. CALITATEA ACTULUI DIDACTIC 

 Aspecte pozitive: 

- existenţa unui spaţiu de lucru pentru elevii cu C.E.S,în majoritatea şcolilor integratoare; 

- selectarea modului adecvat de organizare a activităţilor de învăţare 

- adecvarea conţinuturilor la nivelul de înţelegere al elevilor; 

- eleborarea unor proiecte de parteneriat educaţional şi realizarea de activităţi de educaţie 

incluzivă în parteneriat cu alte şcoli şi instituţii din comunitate; 

- participarea la numeroase concursuri şcolare; 

- antrenarea  părinţilor în cadrul activităţilor de învăţare şi socializare; 

- utilizarea metodelor interactive şi activitatea pe grupe de elevi pentru a facilita 

comunicarea elev-elev; 

- utilizarea tehnologiei informatizate,cd-uri educative; 

 

 Aspecte de remediat: 

- problematica integrării este greşit înţeleasă de unii părinţi ; 

-  numărul de copii cu CES dintr-o clasă  ar trebui să fie limitat la 3 astfel încât integrarea 

să fie eficientă; 

- numărul prea mic de ore de terapie educaţională acordat fiecărui elev; 

-  condiţiile materiale din şcolile integratoare sunt  insuficiente. 

 

3. CALITATEA EVALUĂRII ELEVILOR 

 Aspecte pozitive: 

- evaluarea este realizată in concordanţă cu obiectivele din  P.I.P şi programele adaptate; 

- utilizarea celor trei forme de evaluare:evaluare iniţiala,evaluare periodică si evaluare 

finală; 

- evaluarea în echipă cu cadrele didactice de la clasă; 

-  cuantificarea rezultatelor obţinute; 

- întocmirea fişei de evaluare psihopedagogică; 

- promovarea autoevaluării şi interevaluării 

- orientarea elevilor cu C.E.S către Comisia de evaluare din cadrul CJRAE; 

 

 Aspecte de remediat: 

- conservatorismul şi rezistenţa la shimbare a unor cadre didactice care lucrează la clasă cu 

elevi cu C.E.S ( nu toate cadrele aplică evaluări diferenţiate pentru elevii cu C.E.S); 

- problematica integrării este greşit înţeleasă de unii părinţi ; 

 



 

                                      

4. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR  

       Aspecte pozitive: 

- progrese înregistrate de  majoritatea elevilor cu C.E.S la testele de evaluare finală 

comparativ cu testele iniţiale; 

- progrese pe linia socializării; 

- procentul de promovabilitate al elevilor cu C.E.S este unul bun; 

 

 Aspecte de remediat: 

- slaba colaborare cu şcoala a părinţilor elevilor cu C.E.S; 

- utilizarea insuficientă a  metodelor diferenţiate de cadrele didactice care lucrează la clasă 

cu elevi cu C.E.S în procesul de predare-învăţare –evaluare. 

 

ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

profesor 
Specialitatea 

Denumirea activităţii de 

formare/perfecționare 

Data/ 

perioada 

desfăşurării 

Instituţia 

organizatoare 

1. Apostu Mihaela Profesor 

itinerant/ de 

sprijin 

Simpozion naţional 

„PROEDU”  Olt, 

 ediţia a IV-a 

 

"Cadrul didactic, un 

profesionist în sistemul 

de învăţământ" 

22.11.2013 

 

 

 

sept.-nov. 

2013 

Slatina 

 

 

 

Liceul 

Tehnologic 

Special "Sf. 

Stelian" 

Botoşani 

2. Miron Ioan Profesor 

itinerant/ de 

sprijin 

Rolul CDI în şcoală 

 

Cetăţean român – 

cetăţean european 

 

Cetăţean român – 

cetăţean european 

 

,,Să ştii mai multe să fii 

mai bun!” – atelier de 

lucru 

 

,,Educaţia românească 

în context european” – 

simpozion 

 

 

,,Tradiţii şi obiceiuri de 

19.11.- 

21.11.2013 

19.11.- 

21.11.2013 

 

19.11.- 

21.11.2013 

 

29.04.2014 

 

 

 

20.03.2014 

 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

Şc. Gimnazială 

,,Al.I.Cuza” 

Roman 

 

 

Şc. Gimnaz. 



 

                                      

iarnă din zona 

Botoşanilor”-simpozion 

 

,,Vremea colindelor”/ 

simpozion 

 

„Perspective pentru   

dezvoltarea carierei 

tinerilor”-simpozion 

naţional 

 

“O viaţă sănătoasă, 

printr-o alimentaţie 

adecvată” -Simpozion 

Naţional 

 

 

,,Fantezie şi culoare" 

simpozion interjudeţean 

 

09.01.2014 

 

 

15.12.2013 

 

 

09.06.2014 

 

 

 

 

 

07.04.2014 

 

 

 

 

15.05.2014 

,,Octav 

Băncilă” Corni 

 

Şc. Gimnaz. 

,,Octav 

Băncilă” Corni 

Liceul 

Tehnologic 

„Dragomir 

Hurmuzescu” 

Bucureşti 

 

Liceul 

Tehnologic 

Bratianu 

Drăgăşani- 

Valcea 

Grădiniţa nr. 15 

Vaslui 

3. Lungu Gabriela Profesor 

itinerant/ de 

sprijin 

Organizarea 

interdisciplinară a 

ofertelor de învăţare 

pentru formarea 

competenţelor cheie la 

şcolarii din clasele I-IV” 

-  program de formare 

continuă de tip „blended 

learning” pentru cadrele 

didactice din 

învăţământul primar, ID 

63113. 

 
„Cadrul didactic – un 

profesionist în sistemul 

de învăţământ”, ID 

53889. 
 

Atelier de lucru – 

„Modalităţi de lucru cu 

copiii cu ADHD în 

învăţământul de masă” 

 

Ateliere practice de 

educaţie pentru sănătate 

 

august-

octombrie 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sept.– oct. 

2013 

 

 

 

20.03.2014 

 

 

 

 

27.03.2014 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 



 

                                      

Atelier de lucru – 

„Testări naţionale în 

învăţământul primar” 

 

Atelier de lucru – „Să 

ştii mai multe, să fii mai 

bun” 

 

Atelier de lucru – 

„Rezistenţa la 

schimbare” 

10.04.2014 

 

 

 

29.04.2014 

 

 

 

29.05.2014 

CCD Botoşani 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

4. Achilăriţei Maria Profesor 

itinerant/ de 

sprijin 

,,Autismul si sindromul 

Dawn,,- curs 

postuniversitar 

 

 

 

Simpozionul Naţional,, 

„PROEDU”  Olt  

 

,,Metode de diagnostic 

şi intervenţie în cazul 

persoanelor afectate de 

Autism si sindromul 

Dawn,,-curs 

postuniversitar 

specializare: ,,Pedagog 

de recuperare,, 

120 ore 

 

„Strategii de intervenţie 

pentru elevii cu CES” 

25 ore 

în 

desfăşurare 

(finalizare  

în 

februarie) 

 

22.11.2013 

 

 

februarie 

2013-

martie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

27martie-

15 aprilie 

2014 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Ministerul 

Muncii. 

 

 

Slatina 

 

 

M.E.N 

şi  

Asociaţia 

Centrul Român 

de Intervenţie 

Socială şi 

Psihoterapeutică 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

5. Lupu Roxana Profesor 

itinerant/ de 

sprijin 

„Cadrul didactic un 

profesionist in sistemul 

de învăţămant” 

 

Festivalul Naţional al 

Şanselor Tale, secţiunea 

„Formarea continuă în 

învăţământul 

preuniversitar în 

contextul legii 

educaţiei” 

 

Atelier de lucru- 

sep.-oct. 

2013 

 

 

 

19-21 

noiembrie 

2013 

 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      

“Integrarea copiilor cu 

CES în învăţământul de 

masă” din cadrul 

proiectului educational 

judetean „SANŞE 

REALE & DREPTURI 

EGALE” 

 

“Ateliere practice de 

educaţie pentru 

sănătate” din cadrul 

proiectului educational 

judetean „SANŞE 

REALE & DREPTURI 

EGALE” 

27 

februarie 

2014 

 

 

 

 

 

 

27 martie 

2014 

CCD Botoşani 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

6. Spatariu Irina Profesor 

itinerant/ de 

sprijin 

„Cadrul didactic un 

profesionist in sistemul 

de învăţămant” 

 

Atelier de lucru- 

“Integrarea copiilor cu 

CES în învăţământul de 

masă” din cadrul 

proiectului educational 

judetean „SANŞE 

REALE & DREPTURI 

EGALE” 

 

“Ateliere practice de 

educaţie pentru 

sănătate” din cadrul 

proiectului educational 

judetean „SANŞE 

REALE & DREPTURI 

EGALE” 

 

Ateliere de lucru cu 

tema "Să stii mai multe, 

să fii mai bun", în 

cadrul proiectului 

educational judetean 

"Sanse reale & Drepturi 

egale" 

 

Ateliere de lucru- 

„Rezistenta la 

sep.-oct. 

2013 

 

 

27 

februarie 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

27 martie 

2014 

 

 

 

 

 

 

29 aprilie 

2014 

 

 

 

 

 

29 mai 

2014 

CCD Botoşani 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 



 

                                      

schimbare” din cadrul 

proiectului educational 

judetean „SANŞE 

REALE & DREPTURI 

EGALE 

7. Mocanu Liliana Profesor 

itinerant/ de 

sprijin 

„Cadrul didactic un 

profesionist in sistemul 

de învăţămant” 

sep.-oct. 

2013 

CCD Botoşani 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Liliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.itinerant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Integrarea copiilor cu 

CES în şcoala de 

masă”-Atelier de lucru 

în cadrul proiectului 

educational 

judeţean,,Şanse reale& 

drepturi egale” 

 

 

,,Ateliere practice de 

educaţia pentru 

sănătate”  în cadrul 

proiectului educaţional 

judeţean,,Şanse reale 

drepturi egale” 

 

 

 

 

27.02.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2014 

 

 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

9. Cical Adina  Atelier de lucru- 

“Integrarea copiilor cu 

CES în învăţământul de 

masă” din cadrul 

proiectului educational 

judetean „SANŞE 

REALE & DREPTURI 

EGALE” 

 

,,Ateliere practice de 

educaţia pentru 

sănătate”  în cadrul 

proiectului educaţional 

judeţean,,Şanse reale 

drepturi egale” 

 

27.02.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2014 

 

 

CCD Botoşani 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

10. Ungureanu 

Paraschiva 

Prof.itinerant Simpozion Naţional 

Participare cu  articol în 

specialitate cu tema 

„Activitatea de terapie 

educaţională complexă 

şi integrată a elevului cu 

10 mai 

2014 

 

 

 

 

Şcoala 

Gimnazială 

 Nr. 10 

Botoşani 

 

 



 

                                      

CES” 

 

Simpozion Regional 

„Comunicare fără 

frontiere” 

 

Simpozion judeţean 

„Managementul 

comunicării- 

Relaţia şcoală –famile” 

 

Conferinţa 

internaţională „Aspecte 

non-formale ale 

activităţilor scolare” 

 

Simpozion Regional –

Tradiţii româneşti 

“Sărbătorile de iarnă ” 
 

”Sprijin pentru unităţile 

şcolare în implementarea 

manualului de Evaluare 

Internă a 

Educaţiei”POSDRU,20 

ore,5 credite 

"Accesul la educaţie şi 

formare profesională 

iniţială de calitate" 

Contract nr. 

POSDRU/85/1.1/S/55668 

 

 

29.01.2014 

 

 

 

5 mai 2014 

 

 

 

 

 

22 mai 

2014 

 

 

dec. 2013 

 

 

 

iunie 2013 

 

 

Şcoala 

Gimnazială 

Nr.1  

Rămnicu Sărat 

CCD Neamţ 

 

 

 

 

 

 

Craiova ,Dolj 

 

 

CCD Neamţ 

 

 

 

ARACIP 

11. Gîza Mihaela Prof.itinerant 

 

Simpozion interjudeţean 

„Valorizare şi 

socializare prin 

activităţi 

extracurriculare” 

 

Simpozion naţional 

„S.O.S Natura” 

 

Simpozion naţional „O 

viaţă sănătoasă printr-o 

alimentaţie adecvată” 

 

Atelier de lucru- 

“Integrarea copiilor cu 

31.05- 2.06 

2014 

 

 

 

 

 

9.05- 13.06 

2014 

 

10.04- 

30.06 2014 

 

 

27.02.2014 

CSEI Suceava 

 

 

 

 

 

 

Şc.Gimn.Nr.4 

Lugoj 

 

Lic.Tehnologic 

Brătianu 

Drăgăşani 

 

CCD Botoşani 



 

                                      

CES în învăţământul de 

masă” din cadrul 

proiectului educational 

judetean „SANŞE 

REALE & DREPTURI 

EGALE” 

 

“Ateliere practice de 

educaţie pentru 

sănătate” din cadrul 

proiectului educational 

judetean „SANŞE 

REALE & DREPTURI 

EGALE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD Botoşani 

 

12. Amancei Mirela Prof.itinerant 

 

,,Metode de diagnostic 

şi intervenţie în cazul 

persoanelor afectate de 

Autism si sindromul 

Dawn,,-curs 

postuniversitar 

specializare: ,,Pedagog 

de recuperare,, 

120 ore 

februarie 

2013-

martie 2014 

 

M.E.N 

şi  

Asociaţia 

Centrul Român 

de Intervenţie 

Socială şi 

Psihoterapeutică 

 

 

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

Elaborarea şi implementarea unor proiecte şi activităţi educative precum şi implicarea în 

numeroase activităţi de voluntariat  : 

-„Suntem toţi copii”-proiect în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr.2 Botoşani, CJRAE 

Botoşani, coordonator prof.Mihaela Gîza; 

- „Moş Nicolae, prietenul copiilor”- concurs judeţean de creaţie plastică pentru elevii cu C.E.S- 

ediţia a II-a,  coordonator prof.Gîza Mihaela; 

- „Minte sănătoasă în corp sănătos”- activitate în Săptămâna Educaţiei Globale, prof. Gîza 

Mihaela; 

- „1 Decembrie- sărbătoarea românilor”- proiect educativ, coordonator prof. Gîza Mihaela; 

-„De Crăciun,fii mai bun!”- proiect caritabil pentru elevii cu C.E.S în parteneriat cu ONG-ul 

„Împreună vom reuşi !”Botoşani, coordonatori prof. Cical Adina,  prof. Amancei Mirela, prof. 

Gîza Mihaela ; 

- „Săptămâna legumelor şi fructelor donate”, „Mâinile prieteniei”, „Magia Crăciunului”, „Uite 

vine Moş Crăciun!”,- activităţi de voluntariat în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară Şc.Gimnazială „Sf.Nicolae”Botoşani, coordonator prof. Gîza Mihaela; 

- „Educaţia ta contează!”- proiect de prevenire şi combatere a absenteismului şcolar, 

coordonatori prof.Gîza Mihaela, prof. psiholog Hriţcu Daniela; 



 

                                      

- „Cuza şi Unirea”- proiect educaţional, coord. prof. Gîza Mihaela 

 - “Culoare, Armonie, echilibru”- activitate în Săptămâna Educaţiei Globale, prof.Ungureanu 

Paraschiva; 

- „Influenţa stilului parental asupra dezvoltării personalităţii elevului cu CES”- activitate de 

consiliere a părinţilor copiilor cu CES, prof.Ungureanu Paraschiva; 

- „Gând de sărbători”- proiect educativ în parteneriat cu Grădiniţa nr 23 Botoşani, coordonator 

prof.Ungureanu Paraschiva; 

- „Lăsaţi-ne    împreună”- proiect educativ,coordonator  prof.Ungureanu Paraschiva; 

- „Învaţă să dăruieşti !”- activitate de voluntariat  în parteneriat cu elevii cu CES de la Şcolile 

Gimnaziale Nr.17 şi 7 Botoşani, prof.Ungureanu Paraschiva şi prof. Achilăriţei Maria;  

- ”Cupa Temerarii”- concurs sportiv judeţean,  Ed.a II-a, coord. prof.Ungureanu Paraschiva; 

- Activitate de voluntariat- Programul „Şcoala pentru o Românie verde”Ed.a II-a,Convenţie de 

colaborare cu Asociaţia Zibo Help, Satu Mare, prof. Ungureanu Paraschiva; 

- "Împreună pe drumul cunoaşterii"- proiect educativ, coord. prof. Apostu Mihaela; 

- „Prietenul meu-colegul aflat în dificultate”- proiect educativ,coordonator  prof. Apostu 

Mihaela; 

- ,, Crede în tine!”- proiect de parteneriat educaţional, Şcoala Gimnazială Stăuceni, 

Şc.Gimnazială „Sf.Nicolae”Botoşani, Muzeul Judeţean de Istorie,- coordonatori prof. Pascal 

Liliana, prof.Gîza Mihaela; 

- ,, Comportamentul părinţilor care au copii cu CES. Expectanţele părinţilor elevilor cu CES vs 

rezultatele copiilor,,- activitate de consiliere a părinţilor elevilor cu CES, prof. Achilăriţei Maria; 

- ,,Suntem toţi copii,,- proiect educativ, coordonator prof. Achilăriţei Maria; 

- ,,Prietenul meu- colegul aflat în dificultate”- proiect de parteneriat educaţional, coordonator 

prof. Achilăriţei Maria; 

- „Armonie cu natura”- activitate în Săptămâna Educaţiei Globale, prof. Lupu Roxana; 

- ”Prietenul meu, colegul aflat in dificultate”- proiect de parteneriat educaţional, prof. Lupu 

Roxana ; 

- „Vreau să vrei…să mă accepţi aşa cum sunt”- proiect educativ,  coordonator prof. Lupu Roxana 

; 

-  ,,  Să citim pentru mileniul III- Prietenii cărţii”- proiect educativ în parteneriat cu Biblioteca 

Judeţeană ,,M.Eminescu” Botoşani, coordonator prof. Miron Ioan; 

- ,, Eco educaţie – eco acţiune”- proiect educativ în parteneriat cu APM Botoşani, coordonator 

prof. Miron Ioan; 

-  „1 Decembrie – sărbătoarea tuturor românilor”- proiect educativ în parteneriat cu Şc. 

Gimnazială ,,SF.Maria”Botoşani şi Grădiniţa ,,Licurici”, coordonator prof. Miron Ioan; 

- ,,Toamnă , toamnă, harnică şi de toate darnică”- program artistic la Biblioteca Judeţeană 

,,M.Eminescu” Botoşani, prof. Miron Ioan; 

- ,,Parada costumelor” – carnaval, Biblioteca Judeţeană ,,M.Eminescu” Botoşani, prof. Miron 

Ioan; 

- ,,Toamna în culori”- expoziţie de creaţii plastice, Biblioteca Judeţeană ,,M.Eminescu” Botoşani, 

prof. Miron Ioan; 

- ,,Magie de Crăciun”- activitate interactivă, prof. Miron Ioan; 

-  „Universul florilor”- activitate în Săptămâna Educaţiei Globale, prof. Spatariu Irina; 

- “Armoniile toamnei”- proiect educaţional, coord. prof. Amancei Mirela; 



 

                                      

-„Ambasadorii prieteniei”, „Din bătrâni se povesteşte.” „Bun venit,  primavară!”-  

proiecte educaţionale, coord. prof. Amancei Mirela; 

-„ Sa iubim natura!” – activitate de plantare pomi şi de colectare a deşeurilor, prof. Aniculăesei Ionuţ; 

 

Concluzii: 
 

În cadrul activităţilor desfăşurate de membrii comisiei metodice s-au constatat preocupări în 

vederea asigurării unui climat şcolar pozitiv şi stimulativ, sub raport cognitiv şi afectiv-

motivaţional.O atenţie deosebită este acordată principiului didactic al accesibilizării 

conţinuturilor la ritmul şi particularităţile psiho-individuale ale elevilor. Profesorii itineranţi/de 

sprijin au participat activ atât în cadrul activităţilor comisiei metodice din şcoală( 

referate,prezentări PPT cu exemple de bună practică, programe de intervenţie personalizate, 

proiectări, proiecte de parteneriat educaţional, modele de teste de evaluare, fişe de lucru), cât şi în 

comisiile metodice din şcolile integratoare (în calitate de invitaţi), fapt care a contribuit la 

îmbunătăţirea comunicării. 

 

 

 

 

e) cadre didactice care predau la Penitenciarul Botoșani 

 

 

 

Activităţile desfăşurate în cadrul comisiei 

 

Data Activitatea 
Locul 

desfăşurării 
Responsabil 

23.09.2013 
Participare la consfatuirea anuala. 

Elaborare teste initiale 

Liceul Tehnologic 

Special Botoşani 
Membrii comisiei 



 

                                      

17.10.2013 

1. Prezentarea tematicii de 

activitati pe semestrul I al anului 

scolar; 

2. Prezentarea si aprobarea 

raportului privind rezultatele 

obtinute de elevi la testele de 

evaluare initiala 

Liceul Tehnologic 

Special Botoşani 

Raclariu Vasile 

29.11.2013 Cerc pedagogic PPS 

Liceul Tehnologic 

Special Botoşani Membrii comisiei 

12.12.2013 Analiza rezultatelor obtinute la 

lucrarile scrise semestriale 

Liceul Tehnologic 

Special Botoşani Raclariu Vasile 

24.01.2014 Aspecte metodice de predare a 

notiunilor de vocabular in 

invatamantul Penitenciar 

Liceul Tehnologic 

Special Botoşani Scutaru M. 

28.02.2014 Instruirea asistata de calculator in 

invatamantul primar 

Liceul Tehnologic 

Special Botoşani Turcanu Lidia 

28.03.2014 Oportunitati ale integrarii TIC la 

disciplina istorie 

Liceul Tehnologic 

Special Botoşani Grigoras Claudiu 

30.04.2014 Rolul TIC in predarea matematicii Liceul Tehnologic 

Special Botoşani Raclariu Vasile 

23.05.2014 Cerc pedagogic PPS 
LTS „Ion Pillat” 

Dorohoi 
Membrii comisiei 

10.06.2014 Analiza rezultatelor obtinute la 

lucrarile scrise semestriale 
Liceul Tehnologic 

Special Botoşani 
Scutaru M. 

  

 

 

 

 

 

 



 

                                      

Asistenţe/interasistenţe desfăşurate 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

profesorului asistat 
Specialitatea Data 

Cine a efectuat 

asistenţa/interasistenta 

Observaţi

i 

1. SCUTARU MIHAI ROMANA 15.01.14 RACLARIU VASILE  

2. HUDISTEANUROXANA INVATATOR 16.01.14 SCUTARU MIHAI  

 

 

 

 

Rezultate ale elevilor la concursurile şcolare 

(premii, menţiuni) 

Data Concursul Nume şi prenume elev Clasa Premiul 

Martie 

2014 

Felicitari-„Inimi la 

unison” 

FIERARU ADRIAN I-IV A I 

Martie 

2014 

Felicitari-„Inimi la 

unison” 

BRADU SIMPLON I-IV A I 
 

II 

Martie 

2014 

Felicitari-„Inimi la 

unison” 

CARPACI PETRU I-IV A III 

     

Calitatea procesului didactic 

 

1. PROIECTAREA DIDACTICĂ 

 Aspecte pozitive: S-a realizat conform programei scolare 

 

Aspecte de remediat: De alocat mai multe ore capitolelor ce presupun cunostinte 

anterioare clasei in care se afla elevul. 

 

2. CALITATEA ACTULUI DIDACTIC 

 Aspecte pozitive: existenţa unui număr mic de elevi în clasă permite o implicare mai 

bună a fiecărui elev şi cadru didactic în realizarea obiectivelor, o observare mai directă a 

elevilor de către profesori şi dirigintele clasei ; 

- existenţa personalului didactic calificat permite realizarea unui învăţământ de calitate; 

 - tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor favorizată de numărul mic de elevi la 

clasă; 



 

                                      

- aplicarea corectă a curriculum-ului pentru fiecare disciplină cu respectarea programelor 

şcolare; 

 Aspecte de remediat: lipsă de spaţiu pentru laboratoare (fizică, chimie, biologie) sala de 

lectură şi sală de sport; 

 

3. CALITATEA EVALUĂRII ELEVILOR 

 Aspecte pozitive: Se face ritmic tinand cont de particularitatile individuale ale elevilor 

 

 Aspecte de remediat: Aplicarea cu o frecventa mai mare a testelor scrise ce au un grad 

mai mare de obiectivitate si previn aparitia subiectivismului. 

 

4. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR  

       Aspecte pozitive: Rezultate bune in conditiile date. 

 

 Aspecte de remediat:Atingerea standardelor minime de catre toti elevii, 

CURRICULUM-UL LA DECIZIA ŞCOLII 

Nr. 

crt. 
Denumirea opţionalului Clasa 

Nr. 

ore/săptămână 
Profesor 

1. Literatura, teatru, film V 1 Scutaru M. 

2. Sinteze matematice VI 1 Raclariu V. 

3. Literatura, teatru, film VII 1 Scutaru M. 

4. Sinteze matematice VIII 1 Raclariu V. 

 

 Aspecte pozitive: Cunoasterea a numerosi autori din literatura romana si universala. 

Consolidarea notiunilor matematice dobandite in anii anteriori si necesare in clasa in care se 

afla. 

  Aspecte de remediat: Lipsa accesului la internet si lipsa unei baze materiale 

 

 

 

8. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE 



 

                                      

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

profesor 
Specialitatea 

Denumirea activităţii de 

formare/perfecționare 

Data/ 

perioada 

desfăşurării 

Instituţia 

organizatoare 

1. Scutaru Mihai Romana Limba romana in 

societatea cunoasterii 

 

Oct.-

dec.2013 

ISJ Botosani 

2. Raclariu Vasile Matematica Conferinta nationala de 

matematica-D.Pompeiu 

18-20 

oct.2013 

SSM Botosani 

3. Raclariu Vasile Matematica cadrul didactic - un 

profesionist în sistemul 

de învăţământ 

Oct.-

dec.2013 

ISJ Botosani 

4. Grigoras Claudiu Istorie Curs de literatie Apr-iun 

2014 

American 

foundation 

5. Grigoras Claudiu Istorie Curs de psihopedagogie 

speciala 

Nov-febr 

2014 

UAIC Iasi 

6. Hudisteanu Roxana Invatator Facultatea de psihologie Sep-Iun 

2014 

UAIC Iasi 

6. Turcanu Lidia  Invatator Schimb de experienta 

jud.Neamt 

10-11 mai 

2014  

ISJ Botosani 

      

7. Scutaru Mihai Romana cadrul didactic - un 

profesionist în sistemul 

de învăţământ 

Oct.-

dec.2013 

ISJ Botosani 

   Prevenirea si 

combaterea abandonului 

scolar 

16-23 mai 

2014 

Ccd botosani 

 

9. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

Organizarea serbarii de Craciun – prof.Hudisteanu Roxana si Turcanu Lidia 

Eminescu printre noi-prof. Scutaru Mihai si Raclariu Vasile  

Organizarea serbarii de Paste – prof.Hudisteanu Roxana, Ilie Dorin si Turcanu Lidia 

Membru al juriului concursurilor „IN LUMINA INVIERII” si „De dragobete iubeste 

romaneste”-prof. Turcanu Lidia 

 

 

PROPUNERI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII ACTIVITĂŢII 

 

Implicarea unui numar mai mare de cadre didactice in activitati extrascolare. 

 



 

                                      

e) Comisia Internă de Evaluare Continuă 

 

 
1. Obiective propuse/  realizate 

 

1. Fundamentarea proiectului managerial 

2. Organizarea/reorganizarea claselor pe criterii de omogenitate 

3. Garantarea dreptului la educație  pentru toți elevii 

4.          Evaluarea complexă psihologică, pedagogică, socială a elevilor  

5.          Orientarea elevilor către forma de învăţământ şi nivelul de şcolaritate 

corespunzătoare unei integrări adecvate 

6.          Asistența psihopedagogică a părinților, elevilor și cadrelor didactice din școală în 

vederea realizării unei bune integrări a elevilor 

7.          Consilierea cadrelor didactice în vederea evaluării elevilor cu situaţii şcolare 

incomplete 

8.          Colaborarea cu instituţii partenere 

 

 

2. Activităţi propuse                            /                Activităţi   desfăşurate 

1. Analiza documentelor care stau la baza 

înfiinţării şi funcţionării CIEC 

2. Distribuţia responsabilităţilor în cadrul 

comisiei 

3. Realizarea documentelor de analiză şi 

proiectare a activităţii comisiei  

 Studierea documentelor actuale privind 

metodologia de înfiinţare şi funcţionare a 

Comisiei interne; parcurgerea 

noutăţilor/modificărilor apărute în 

domeniul legislaţiei; 

 Întocmirea Planului managerial al comisiei 

pentru anul şcolar în curs, a rapoartelor 

semestriale, precum şi procesele verbale ce 

atestă activitatea lunară a comisiei; 

Întocmirea şi monitorizarea pe parcusul 

anului a încadrării elevilor pe clase; 

1. Organizarea claselor în concordanţă cu 

numărul prevăzut în planul de dezvoltare 

instituţională 

2. Încadrarea elevilor pe clasă în funcţie de 

tipul de deficienţă, nivelul intelectual  şi  

nevoile identificate 
 

 Organizarea claselor, înregistrarea 

numărului  de clase, a numărului de elevi 

din fiecare clasă, încadrarea claselor după 

tipul de deficienţă; 

 Identificarea claselor cu un număr mare de 

elevi şi deficienţe combinate; 

Omogenizarea claselor prin reîncadrarea 

elevilor în colective adecvate nivelului lor 

intelectual, vîrstei cronologice şi stadiului 

achiziţiilor curriculare; 

Evaluarea elevilor veniţi cu certificat de 

orientare eliberat de CJRAE pentru a-i 

încadra în clasa adecvată vârstei 

cronologice a elevlui, precum şi conform 

nivelului intelectual; 

 

 



 

                                      

1. Acţiuni de identificare a elevilor cu risc de 

abandon şi a cauzelor acestuia( dificultăţi de 

integrare, dificultăţi de învăţare, cazuri 

sociale), stabilirea unui plan de măsuri şi 

monitorizarea aplicării acestuia; 

 

2. Acţiuni de consiliere şi monitorizare a 

întocmirii şi aplicării adecvate a PIP-urilor 

pentru elevii care nu fac faţă programei 

şcolare; 

3.  Întocmirea dosarelor elevilor care 

beneficiază de structuri de sprijin, în vederea 

monitorizării evoluţiei lor; 

 

 Identificarea  din fiecare clasă a elevilor care 

vor lucra după P.I.P ( elevi a căror nivel 

intelectual este sub cel al programei sau peste 

cel al programei); 

 Îndrumarea cadrelor didactice itinerante în 

întocmirea documentaţiei pentru elevii ce 

beneficiază de structuri de sprijin; 

 

 

 

1. Actualizarea documentaţiei care stă la 

baza evaluării elevilor în concordanţă cu 

noile reglementări în domeniu 

2. Reevaluarea elevilor în vederea orientării 

spre şcoala de masă, atunci când se constată 

un progres evident sau nivelul intelectual și 

dezvoltarea psihică permit acest lucru; 

3. Reevaluarea elevilor la cererea părinților, 

a cadrului didactic sau a elevului( dacă 

acesta este major) în vederea orientării lor 

spre un ciclu avansat de învățământ; 

4. Monitorizarea  evaluării psihopedagogice 

și curriculare a elevilor din școală și 

completarea fișelor psihopedagogice, a 

traseului educațional și a fișelor de evaluare 

continuă; 

 Identificarea și orientarea elevilor către școli 

de masă ; 

 Evaluarea/reevaluarea curriculară și 

psihologică a elevilor identificați și acordarea 

unor recomandări de promovare prin 

diferențe a unui an/ciclu școlar; 

 Evaluarea în cadrul comisiei a unor elevi 

transferați/orientați la LTS SF Stelian pe 

parcursul anului școlar și încadrarea acestora 

în clasa adecvată; 

 Cooptarea  profesorilor diriginți în vederea 

colaborării cu Comisia Internă pentru testarea 

elevilor identificați ca putând promova prin 

diferențe; 

 Monitorizarea permanentă a elevilor 

reîncadraţi pe clase în vederea încheierii 

situaţiei şcolare; 

1. Colaborarea cu CJRAE 

2. Colaborarea cu membrii comisiilor 

metodice din școală în vederea asigurării 

unei bune implementări a planurilor de 

măsuri și a întocmirii și implementării 

adecvate a PIP-urilor 

3. Colaborarea cu Comisia de Protecție a 

Copilului; 

 Monitorizarea situației elevilor veniți pe 

parcursul anului prin SEOSP; 

 Monitorizarea situației elevilor plecați în 

școala de masă prin recomandare dată de 

CEAC; 

 

 

Situaţia elevilor evaluaţi prin CIEC: 

 

Elevi promovaţi prin diferenţe: 

 Sotir Mihai Claudiu – înscris în clasa a VII-a, promovează clasele I – VIII; 

 Sotir Claudiu – înscris în clasa a VII-a, promovează clasele V, VI. 

 Todireasa Florin Dorin înscris în clasa a III-a, promovează clasa a II-a; 

 Holca Ermina Marilena înscrisă în clasa a VII-a, promovează  clasa a VI-a; 



 

                                      

 Nedelcu Alexandra  înscrisă în clasa a III-a promovează clasele I şi a II-a; 

 Răileanu Nicoleta Elena înscrisă în clasa a III-a promovează clasa a II-a. 

 

Elevi încadraţi temporar pe clase, urmând reevaluarea acestora în vederea 

reîncadrării în clase potrivite nivelului intelectual: 

 Ailincăi Petronela, clasa a VIII-a orientată spre învăţământ profesional special 

 Niţă Irina Mădălina, clasa a VIII-a, orientată spre învăţământ profesional special; 

 Ciucheană Ioana, clasa a VIII-a, orientată spre învăţământ profesional special; 

 Todireasa Florin Dorin, înscris în clasa a III-a DMS în vederea reorientării către o 

clasă de DMM-DMU 

 Nedelcu Alexandra înscrisă în clasa a III – a DMS, în vederea reorientării către o 

clasă de DMM-DMU. 

 

Elevi orientaţi către învăţământul de masă: 

 Sotir Mihai Claudiu – învăţământ profesional de masă; 

 

Elevi din clasele cu DMS orientaţi către învăţământ profesional: 

 Constantin Brînduşa, clasa a X-a, DMS, orientare spre clasa a IX-a, învăţământ 

profesional; 

 

Elevi cu recomandare de reluare a curriculum-ului pentru clasa pe care au parcurs-

o: 

 Reluarea curriculum-ului pentru clasa a III-a DMS pentru elevii, Pinciuc 

Gabriel,cl.a III-a, Aslan Emanuela, cl. a III-a DMS, Ailincăi Vasilica, cl.a III-a 

DMS, Verenciuc Iuliana, cl. a III-a DMS, Todirel Sebastian Costel,cl.a III-a DMS; 

 Reluarea curriculum-ului pentru clasa a IX-a DMS pentru elevii Niţă Iustin, cl. a 

IX-a DMS, Olariu Ana Maria, cl. a IX-a DMS. 

 

 

 

3. Analiza SWOT a activităţii desfăşurate 

 

Puncte tari 

 

 Buna colaborare între membrii echipei; 

flexibilitatea cadrelor implicate în a-și 

sincroniza programul în vederea 

desfășurării activităților propuse; 

 Cunoașterea legislației în domeniu și 

aplicarea optimă a acesteia în activitățile de 

evaluare desfășurate; 

 Documentarea membrilor comisiei și 

punerea la punct în ceea ce privește 

noutățile în domeniu; 

 

 

Puncte slabe 

 

 Insuficienta sincronizare a programului 

membrilor CIEC pentru soluționarea 

eficientă și în timp util a cazurilor 

prezentate la comisie; 

 



 

                                      

 

Oportunităţi  

 

 Direcționarea elevilor cu CES și a unora 

reprezentând cazuri sociale ( elevi cu 

abandon școlar ) spre învățământul special; 

 Simplificarea activității comisiei prin 

reducerea atribuțiilor de evaluare la nivelul 

școlii;  

 Buna colaborare cu o parte din cadrele 

didactice din şcoală; 

 

 

 

 

Ameninţări 

 

 Dificultatea de a colabora cu unele cadre 

didactice; 

 Lipsa unui program fix pentru activitatea 

comisiei. 

 

 

 

4.5.Activitatea educativă. Calitate,eficienţă. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite 

transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor,abilităţilor,competenţelor dobândite în sistemul de 

învăţământ.Prin formele sale specifice ,activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă 

gandirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizionalîn contextul 

respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale,realizându-se astfel,o 

legătură între componenta cognitivă şi cea comportamentală. 

 

 

 
VIZIUNE: 

 

 Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor cu C.E.S. 

 Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională 

diferenţiată,complementară,formală şi non-formală. 

 Stimularea dezvoltării cognitive,spirituale,interpersonale şi sociale prin extinderea 

spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricularîn scopul valorificării tuturor 

valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul copilului. 

 

PUNCTE TARI: 

 

 Diversitatea programului de activităţi educative. 

 Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber pein activităţi desfăşurate cu diferite 

instituţii cu care au fost încheiate protocoale de colaborare. 

 Premii obţinute de către elevi la diferite concursuri 

locale,judeţene,naţionale,internaţionale. 



 

                                      

 Mediatizarea activităţilor extraşcolare în comunitate şi societate prin mass-media locală şi 

judeţeană dar şi prin spectacole,recitaluri,concursuri. 

 Existenţa parteneriatului educaţional cu familia,comunitatea ,organizaţii non-

guvernamentale în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului 

educaţional. 

 

PUNCTE SLABE: 

 Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

asupra dezvoltării personalităţii elevului. 

 Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. 

 Desfăşurarea unui număr redus de proiecte educative sau participarea la concursuri în 

vederea obţinerii unor premii. 

 Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte 

educaţionale interdisciplinare. 

 La activităţile extracurriculare accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe 

caracterul educativ al conţinutului.  

 

OPORTUNITĂŢI: 

 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative. 

 Interesul elevilor de a se implica în desfăşurarea activităţilor extracurriculare. 

 Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor. 

. 

 

OBIECTIVE URMĂRITE ÎN ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI 

EXTRAŞCOLARĂ: 

 implicarea unui număr mare de cadre didactice în activităţi educative 

extraşcolare(spectacole,concursuri,excursii)şi valorificarea acestora din punct de vedere 

educativ. 

 creşterea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea 

absenteismului şi abandonului şcolar. 

 recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală. 

 implicarea elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor educative şcolare, extraşcolare si extracurriculare; 

 dezvoltarea parteneriatului cu instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale în vederea 

desfăşurării unor programe educative şi extraşcolare comune; 

 identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al 

elevilor; prevenirea şi combaterea violenţei, a abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, 

a consumului de droguri/plante etnobotanice;   

 formarea atitudinii de respect faţă de valorile naţionale în contextul educaţiei globale; 

 susţinerea elevilor în vederea valorizării propriului potenţial; 



 

                                      

 aprecierea valorilor culturale; respectarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale; 

 atragerea părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie. 

 stimularea implicării elevilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, 

toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;  

 utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc 

complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;  

 oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea 

condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a 

potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;  

 înţelegerea şi respectarea multiculturalităţii. 
 

 

La începutul semestrului I s-au realizat documentele manageriale pentru 2013-2014: planul 

managerial al CPAESE;  planul managerial al comisiei metodice a diriginţilor/comisiei 

educative(prof.Răileanu Alina);  calendarul activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare; comisia 

pentru combaterea şi prevenirea violenţei; planul operaţional al şcolii pentru combaterea şi prevenirea 

violenţei;  planul operaţional al şcolii pentru asigurarea protecţiei unităţii de învăţământ, a siguranţei 

elevilor şi personalului didactic;  planul operaţional al şcolii pentru combaterea şi prevenirea 

absenteismului; lista proiectelor educative care vor fi desfăşurate în anul şcolar 2013-2014. În elaborarea 

acestora s-a avut în vedere: 

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare ( spectacole, concursuri, 

excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ; 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie. 

Pe parcursul semestrului al II lea al anului şcolar 2013-2014 activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară de la Liceul Tehnologic Special ,,Sf.Stelian'' Botoşani  a vizat dezvoltarea personalităţii 

elevilor în vederea dobândirii de abilităţi şi competenţe care să le sigure o integrare eficientă  în grup şi în 

viaţa comunităţii. Această activitate a avut un pronunţat caracter educativ,a contribuit la organizarea 

raţională a timpului liber al elevilor,la menţinerea capacităţii de muncă a acestora. 

         

         Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al consilierii şcolare.Astfel,derularea 

şedinţelor cu părinţii conform graficelor,familiarizarea acestora cu R.O.I. al şcolii noastre,colaborarea 

continuă,pe tot parcursul semestrului, au asigurat realizarea educaţiei permanente. 

Programul de activităţi educative şcolare şi extraşcolare al unităţii şcolare  consta în totalitatea proiectelor 

educative derulate ce cuprind domeniile cultural-artistic, civic, tehnico-ştiinţific, pentru promovarea 

sănătăţii, sportiv, etc., care sunt cele mai adecvate profilului educaţional şi nevoilor de educaţie ale 

elevilor şcolii/comunităţii. 

Educatia extraşcolară completează activitatea şcolară şi educaţia familială. Educaţia 

extraşcolară/non-formală permite: 

- dezvoltarea competenţelor elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi 

talentelor acestora pentru anumite domenii; 

- folosirea eficientă şi placută a timpului liber al elevilor; 

- dezvoltarea vieţii asociative; 

- dezvoltarea capacitaţilor de a lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini 

complexe; 



 

                                      

- dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter. 

 

PROIECTE  EDUCATIVE  DESFĂŞURATE ÎN ANUL  ŞCOLAR 2013-2014 
 

Nr. 

Crt. 
DENUMIREA PROIECTULUI  PROFESORI COORDONATORI 

1. Program Internaţional ,,ECO-ŞCOALA'' Prof. ANGELICA BOZIANU 

2. Strategia Naţională de Acţiune Comunitară  

 

Prof. PAULINA BOLOHAN 

3. Proiect educativ ,,ŞCOALA PĂRINŢILOR”. Prof.ALINA RĂILEANU 

4. Proiect educativ ,,TRADIŢII ÎN SUFLET 

ROMÂNESC '' 

Prof. IRINA BÎRSAN,GABRIELA 

HUŢULEAC,MIHAI SCUTARIU 

5. Proiect educativ ,,SUNTEM TOŢI COPII'' Prof.GÂZA 

MIHAELA,ANTONICA 

ADĂSCĂLIŢEI 

6.  Proiect educativ ,,EDUCAŢIA PENTRU TIMP 

LIBER '' 

Prof.PETRONELA NĂSTASE 

7. Proiect educativ ,,EDUCAŢIA PENTRU 

CULTURĂ'' 

Prof.PETRONELA NĂSTASE 

8. Proiect educativ ,,LĂSAŢI-NE ÎMPREUNĂ''. Prof.PETRONELA NĂSTASE 

9. Proiect educativ ,,ÎMPREUNĂ PENTRU O 

VIAŢĂ MAI BUNĂ'' 

Prof.IRINA BÎRSAN 

10. Proiect educativ ,,JOC ŞI PRIETENIE'' Prof.IRINA BÎRSAN,CLAUDIA 

BUDURUŢĂ 

11. Proiect educativ ,,COPILĂRIE FĂRĂ 

VIOLENŢĂ'' 

Prof.IRINA BÎRSAN,MIHAELA 

IVAŞCĂ 

12. Proiect educativ,,SUNTEM MICI DAR MARI ÎN 

FAPTE'' 

Prof.SIMONA CÂRLAN, 

CRISTINA PINTILEI,ANIELA 

SIMIONESCU 

13. Proiect educativ,,PRIETENIA –UN SENTIMENT 

NOBIL’’ 

Prof.ANDREEA PAVĂL,OANA 

IACOB,PAULINA BOLOHAN 

14. Proiect educativ,,STOP  VIOLENŢEI ,DA 

PRIETENIEI!’’ 

Prof.ANDREEA PAVĂL,OANA 

IACOB 

15. Proiect educativ,,COPIL CA TINE SUNT ŞI EU ‘’ Prof.MARIA CIOBANU 

,CĂTĂLINA HODAN 

16. Proiect educativ ,,SĂ FIM ALĂTURI DE CEI 

MAI TRIŞTI CA NOI’’ 

Inst.MARIA ROŞU 



 

                                      

 

17. Proiect educativ,,HRISTOS A ÎMPĂRTĂŞIT 

COPIILOR’’ 

Prof.ALINA RĂILEANU,AUREL 

RĂILEANU 

18. Proiect educativ ,,INIMI LA UNISON’’ Prof.ALINA RĂILEANU,AUREL 

RĂILEANU 

19. Proiect educativ,,ZÂMBET DE COPIL’’ Prof.ALINA TĂTĂRUŞANU 

20. Proiect educativ,,VREAU SA VREI...SĂ MĂ 

ACCEPŢI AŞA’’ 

Prof.ROXANA LUPU 

21. Proiect educativ,,SUNTEM  TOŢI COPII’’ Prof.MIHAELA GÂZA 

22. Proiect educativ,,1DECEMBRIE –

SĂRBĂTOAREA ROMÂNILOR’’ 

P.rof.MIHAELA GÂZA 

23. Proiect educativ,,DE CRĂCIUN FII MAI BUN’’ Prof.MIHAELA GÂZA,CICAL 

ADINA,AMANCEI MIRELA 

24. Proiect educativ ,,MOŞ NICOLAE PRIETENUL 

COPIILOR’’ 

Prof.MIHAELA GÂZA 

25. Proiect educativ,,COPII PENTRU COPII’’ Prof.MIHAELA BARBACARU 

26. Proiect educativ,,DE LA SUFLET LA SUFLET’’ Prof.MIHAELA BARBACARU 

27. Proiect educativ,,DIN LUMEA MEA...ALĂTURI 

DE VOI’’ 

Prof.MIHAELA BARBACARU 

28. Proiect educativ,,COPIL CA TINE SUNT ŞI EU 

‘’ 

Prof.MIHAELA BARBACARU 

29. Proiect educativ,,ALĂTURI DE NOI’’ Prof.MIHAELA 

BARBACARU,ALINA 

TĂTĂRUŞANU 

30. Proiect educativ,,SUNT MIC DAR CU O INIMĂ 

MARE’’ 

Prof.PANCU GABRIELA 

31. Proiect educativ,,SĂ ADUCEM O RAZĂ DE 

MÂNGÂIERE APROAPELUI’’ 

Prof.PANCU 

GABRIELA,BORDIANU 

VIOLETA 

32. Proiect educativ,,FRUCTELE ŞI LEGUMELE –

ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASA’’ 

Prof.GABRIELA LUNGU 

33. Proiect educativ,,HALLOWEEN’’ Prof.GABRIELA LUNGU 

34. Proiect educativ,,MĂNÂNC  SĂNĂTOS ,MĂ 

DEZVOLT ARMONIOS’’ 

Prof..GABRIELA LUNGU 

35. Proiect educativ,,MIHAI EMINESCU-

LUCEAFĂRUL’’ 

Prof.GABRIELA LUNGU 

 

36. Proiect educativ ,,ÎMPREUNĂ PE DRUMUL Prof.MIHAELA APOSTU 



 

                                      

CUNOAŞTERII'' 

37. 
 

Proiect educativ ,,MINTE ĂNĂTOASĂ  ÎN 

CORP SĂNĂTOS'' 
 

Prof.MIHAELA GÂZA 

 

38. 
 

Proiect educativ,,ANOTIMPURILE 

CUNOAŞTERII'' 
 

Prof.GABRIELA LUNGU 

 

 

39. 
Proiect educativ,,EDUCAŢIA TA CONTEAZĂ'' 
 

Prof.MIHAELA GÂZA 

 

 

40. 
Proiect educativ,,CUZA ŞI UNIREA'' 
 

Prof.MIHAELA GÂZA 

 

 

41. 
Proiect educativ,,CREDE ÎN TINE'' 
 

Prof.LILIANA PASCAL 

 

42. 
 

 

Proiect educativ ,,ŞCOLAR FĂRĂ GHIOZDAN'' 
 

 

Prof.IRINA BÎRSAN,GABRIELA 

BURDUJOC 

 

 

43. 
 

Proiect educativ ,,ZÂMBEŞTE ALĂTURI DE 

MINE’’ 
 

Prof. GABRIELA PANCU 

 

44. 
 

Proiect educativ ,,ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ’’ 
 

Prof.GABRIELA PANCU 

 

45. 
 

Proiect educativ ,,BUCURIA DE A DARUI’’ 
 

Prof.GABRIELA PANCU 

 

       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

PARTENERIATE 

 

 Şcoala cu clasele I-VIII Nr.10 Botoşani 

 Crucea Roşie 

 Grădiniţa Seminarului Teologic,,Sf.Gheorghe’’ 

 CJRAE 

 Şcoala Gimnazială  Nr.2 

 ONG ,,Împreună vom reuşi’’ 

 Liceul Tehnologic ,,Alexandru cel Bun ‘’ 

 Complex SERA Botoşani 

 Şcoala Gimnazială ,,Elena Rareş’’ 

 Şcoala Gimnazială ,,Octav Băncilă’’ 

 Minicentrul pentru copiii cu autism ,,Girotondo’’ 

 Complex Servicii ,,SF.Spiridon’’ 

 Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu’’ 

 Cabinet Stomatologic  

 Biserica,,Vovidenia’’ 



 

                                      

 Filarmonica de Stat 

 Şcoala cu clasele I-VIII Nr.11 Botoşani 

 Şcoala cu clasele I-VIII Nr.16 Botoşani 

 Şcoala cu clasele I-VIII Nr 17 Botoşani 

 Fundaţia Europe Direct 

 Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga’’ 

 C.P.,Elena Doamna,'' 

 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Botoşani 

 Penitenciarul Botoşani 

 

 

 

 

 

 

PREMII OBŢINUTE ÎN  ANUL ŞCOLAR 2013-2014 
 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA CONCURSULUI       PREMII  

         PROFESORI 

COORDONATORI 

1. Concurs local ,,MAGIE DE CRĂCIUN’’          I,III MIHAELA APOSTU 

2. Concurs local,,MĂNUŞA MARIONETĂ’’          I,II MIHAELA APOSTU 

3. Concurs local,,INCURSIUNE ÎN 

HALLOWEEN’’ 

         I,II MIHAELA APOSTU 

4. Concurs local,,MĂNUŞA VORBĂREAŢĂ’’           II,III MIHAELA APOSTU 

5. Concurs Naţional ,,PICIUL ‘’           I MIHAELA APOSTU 

6. Concurs Internaţional,,FEERIA TOAMNEI’’   I,II,menţiune MARIA ACHILĂRIŢEI 

7. Concurs Naţional ,,TOAMNĂ –MÂNDRĂ 

HARNICĂ ŞI DE ROADE DARNICĂ’’ 

          II,III MARIA ACHILARIŢEI 

8. Concurs local,,MAGIE DE CRĂCIUN’’              I MARIA ACHILĂRIŢEI 

9.  Concurs local,,INCURSIUNE ÎN 

HALLOWEEN’’ 

             I  MARIA 

ACHILĂRIŢEI 

10. Concurs Judeţean,,MOŞ NICOLAE 

,PRIETENUL COPIILOR’’ 

         I,II,III 

 
ALA TARADACIUC 

11. Concurs Naţional ,,PICIUL’’ Premiul 

special 
ALA TARADACIUC 

12. Concurs Judeţean,,MOŞ CRĂCIUN 

,PRIETENUL COPIILOR’’ 

 

        I,II,III MIHAELA GÂZA 

13. Concurs local,,MÂNDRIA DE A FI ROMÂN’’          I,II,III MIHAELA GÂZA 

14. Concurs local,,MIHAI EMINESCU –

LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEŞTI’’ 

          I,II,III MIHAELA GÂZA  

15. Concurs local,,INCURSIUNE ÎN 

HALLOWEEN’’ 

              I 

 
ROXANA LUPU 

16. Concurs local,,MĂNUŞA MARIONETĂ’’             I,II ROXANA LUPU 



 

                                      

17.  Concurs local,,MAGIE DE CRĂCIUN’’               I ROXANA LUPU 

18. Concurs local,,INCURSIUNE ÎN 

HALLOWEEN’’ 

              I IRINA SPATARIU 

19.  Concurs local,,MĂNUŞA MARIONETĂ’’            II,III IRINA SPATARIU 

 

20. 
 

Concurs local,,MAGIE DE CRĂCIUN’’ 

 

             II 
 

IRINA SPATARIU 

21. Concurs local,,MAI AM UN SINGUR DOR’’     II,menţiune MARIA CIOBANU 

1. 2
2 

22. 

 

Concursuri locale ,,MĂNUŞA 

MARIONETĂ’’,,MAGIE DE CRĂCIUN’’ 

 

      III,II GABRIELA LUNGU  

 

23. 
Concurs local ,,PRIN DANS PENTRU 

TOLERANŢĂ'' 

 

        I,II 

 

MIHAELA APOSTU 

 

 

24. 
Concurs local ,,MIRAJUL SĂRBĂTORILOR 

PASCALE'' 

 

       I,II 

 

MIHAELA APOSTU 

 

 

25. 
Concurs Judeţean ,,CUPA TEMERARII'' 

 

       

II,III,menţiune 

 

MIHAELA APOSTU 

 

 

26. 
 

Concurs Judeţean ,,CUPA TEMERARII'' 

        menţiune 

 

GABRIELA LUNGU 

 

 

27. 

 

 

Concurs Judeţean ,,ECHIPAJ DE POMPIERI'' 

 

       menţiune 

 

 

 

GABRIELA LUNGU 

 

 

28. 
Concurs Naţional ,,MĂRŢIŞORUL DAR AL 

PRIMĂVERII'' 

 

   

I,II,III,menţine 

 

GABRIELA LUNGU 

 

 

29. 
 

Concurs local ,,ECO MĂRŢIŞOR'' 

 

 

        I,II,III 

 

 

GABRIELA LUNGU 

 

 

 

30. 
 

Concurs Judeţean ,,BUCURIILE PRIMĂVERII'' 

 

        I,II,III 

 

GABRIELA LUNGU 

 

 

31. 
 

 

Concurs Judeţean ,,BUCURIILE PRIMĂVERII'' 

ediţia I 

 

 

        I,II,III 

 

 

MARIA ACHILĂRIŢEI 

 

 

32. 
 

 

Concurs Judeţean ,,CUPA TEMERARII'' 

 

       

III,menţiune 

 

 

 

MARIA ACHILĂRIŢEI 

 

33. Concurs Judeţean ,,ECHIPAJ DE POMPIERI ''     III,menţiune MARIA ACHILĂRIŢEI 



 

                                      

34. Concurs local ,,FLORI PENTRU MAMA ''           I,II MARIA ACHILĂRIŢEI 

35. 
 

Concurs local ,,MIRAJUL SĂRBĂTORILOR 

PASCALE'' 

 

            I 

 

MARIA ACHILĂRIŢEI 

 

36. 
 

 

Concurs Judeţean ,,BUCURIILE PRIMĂVERII'' 

ediţia II 

 

 

I,II,III,menţiun

e 

 

 

MARIA ACHILĂRIŢEI 

 

 

 

37. 
Concurs local ,,PRIN DANS PENTRU 

TOLERANŢĂ'' 

 

       I,II 

 
MARIA ACHILĂRIŢEI 

 

38. 
 

 

 

Concurs local ,,PRIN DANS PENTRU 

TOLERANŢĂ'' 

 

       I,III 

 

 

ROXANA LUPU 

 

 

39. 
 

Concurs local ,,FLORI PENTRU MAMA'' 

 

      II,III 

 
ROXANA LUPU 

 

 

40. 
 

Concurs Judeţean ,,CUPA TEMERARII'' 

 

 

    I,menţiune 

 

 

ROXANA LUPU 

 

 

41. 
 

 

Concurs local ,,MIRAJUL SĂRBĂTORILOR 

PASCALE 

 

 

            I 

 

 

ROXANA LUPU 

 

 

42. 
 

 

Concurs local ,,PRIN DANS CĂTRE 

TOLERANŢĂ'' 

 

 

         I,III  

 

 

IRINA SPATARIU 

 

 

43. 
 

Concurs local ,,FLORI PENTRU MAMA'' 

 

         II,III 

 

IRINA SPATARIU 

 

44. 
 

Concurs local ,,ECO MĂRŢIŞOR'' 

 

        I,II,III 

 

IRINA SPATARIU 

 

45. 
 

Concurs Judeţean ,,CUPA TEMERARII '' 

 

        I,III 

 

IRINA SPATARIU 

 

46. 
 

Concurs local ,,MIRAJUL SĂRBĂTORILOR 

PASCALE'' 

 

          I 

 

IRINA SPATARIU 

 

 

47. 

Concurs Judeţean ,,ECHIPAJ DE POMPIERI'' faza 

locală 

 

           II 

 

LILIANA PASCAL 

 

48. Concurs Judeţean ,,ECHIPAJ DE POMPIERI'' faza 

judeţeană 

    menţiune LILIANA PASCAL 

49. Concurs Judeţean ,,CUPA TEMERARII''      menţiune LILIANA PASCAL 

50. 
 

Concurs local ,,ECO MĂRŢIŞOR'' 

 

        I,II,III 

 

LILIANA PASCAL 

 



 

                                      

51. 
 

Concurs local ,,MIHAI EMINESCU –

LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEŞTI''                                                                              

 

        I,II,III 

 

MIHAELA GÂZA 

 

52. 
 

Concurs Naţional,,UN MĂRŢIŞOR,UN ZÂMBET,O 

BUCURIE '' 

 

          II 

 

MIHAELA GÂZA 

 

53. 
 

 

 

Concurs Interjudeţean ,,BUCURIILE 

PRIMĂVERII'' 

 

            I 

 

 

MIHAELA GÂZA 

 

 

54. 
 

 

Concurs Judeţean ,,CUPA TEMERARII'' 

        

I,III,menţiune 

 

MIHAELA GÂZA 

 

 

55. 
Concurs Naţional ,,DINCOLO DE CUVINTELE 

ROSTITE'' 

 

    I 

,III,menţiune 

 

MIHAELA GÂZA 

 

56. 
 

Concurs local ,,ECO MĂRŢIŞOR’’ 

 

       I,II,III 

 

GABRIELA PANCU 

 

57. 
 

Concurs Interjedeţean ,,BUCURIILE 

PRIMĂVERII’’ 

 

       I,II,III 

 

GABRIELA PANCU 

 

58. 
 

Concurs Naţional ,,MĂRŢIŞORUL DAR AL 

PRIMĂVERII’’ 

 

  

II,III,menţiune 

 

GABRIELA PANCU 

 

59. 
 

Concurs Naţional ,,NATURA INSPIRĂ ŞI 

DĂRUIEŞTE’’ 

 

            II 

 

GABRIELA PANCU 

 

 

60. 
Concurs local ,,ECO-MĂRŢIŞOR’’ 

 

        I,II,III 

 

IVAŞCĂ MIHAELA 

 

 

61. 
Concurs Judeţean ,,CUPA TEMERARII’’ 

 

               I 

 

IVAŞCĂ MIHAELA 

 

 

62. 
 

Concurs Judeţean ,,ECHIPAJ DE POMPIERI ‘’ 

         II,III 

 

CRISTINA TODIRAŞ 

 

63. Concurs Judeţean ,,CUPA TEMERARII’’       II,III DANIEL CIURARU 

64. Concurs Naţional ,,MĂRŢIŞORUL DAR AL 

PRIMĂVERII’’ 

 

II,III,menţiune 
MARIA ROŞU 

65. Concurs local ,,ECO-MĂRŢIŞOR ‘’      I,II,III MARIA ROŞU 

66. Concurs Interjudeţean,,BUCURIILE 

PRIMĂVERII’’ 

    I,II,III VIOLETA BORDIANU 

67. Concurs local ,,ECO-MĂRŢIŞOR’’      I,II,III VIOLETA BORDIANU 

68. Concurs Judeţean ,,CUPA TEMERARII’’     II,III LIVIU ZĂICEANU 



 

                                      

69. Concurs Naţional ,,MĂRŢIŞORUL DAR AL 

PRIMĂVERII’’ 

    II,III CĂTĂLINA HODAN 

70. Concurs local ,,ECO-MĂRŢIŞOR’’      I,II,III CĂTĂLINA HODAN 

71. Concurs Naţional cu participare internaţională 

,,NATURA INSPIRĂ ŞI DĂRUIEŞTE’’ 

  II,menţiune CĂTĂLINA HODAN 

72. Concurs Naţional ,,MICUL ARTIST’’           I CLAUDIA BUDURUŢĂ 

73. Concurs Naţional cu participare internaţională ,,UN 

ZÂMBET O FLOARE ,UN PIC DE CULOARE ‘’ 

           I CLAUDIA BUDURUŢĂ 

74. Concurs Judeţean ,,CUPA TEMERARII’’           I CLAUDIA BUDURUŢĂ 

75. Concurs local ,,ECO-MĂRŢIŞOR’’          I,II CLAUDIA BUDURUŢĂ 

76. Concurs Naţional ,,MICUL ARTIST’’            I IRINA BÎRSAN 

77. Concurs Naţional cu participare internaţională ,,UN 

ZÂMBET O FLOARE UN PIC DE CULOARE ‘’ 

           I IRINA BÎRSAN 

78. Concurs local ,,ECO-MĂRŢIŞOR’’          I,II,III ANDREEA PAVĂL 

79. Concurs Judeţean ,,CUPA TEMERARII ‘’             II,III ANDREEA PAVĂL 

80. Concurs Judeţean ,,UN MĂR DELICIOS –UN 

COPIL SĂNĂTOS’’/faza locală 

             I BORDIANU VIOLETA 

81. Concurs Judeţean ,,UN MĂR DELICIOS-UN 

COPIL SĂNĂTOS’’ 

            II CLAUDIA BUDURUŢĂ 

82. Concurs Judeţean ,,UN MĂR DELICIOS –UN 

COPIL SĂNĂTOS’’ 

            I OANA IACOB 

83. Concurs Judeţean ,,UN MĂR DELICIOS –UN 

COPIL SĂNĂTOS’’ 

           II CRISTINA PINTILEI 

84. Concurs Judeţean,,UN MĂR DELICIOS-UN 

COPIL SĂNĂTOS’’ 

           III ROXANA TERCIU 

85. Concurs Judeţean ,,UN MĂR DELICIOS-

UNCOPIL SĂNĂTOS’’ 

            II ANGELICA BOZIANU 

86. Săptămâna Educaţiei Globale –noiembrie 2013      menţiune IRINA BÎRSAN 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR  EDUCATIVE ŞCOLARE  ŞI EXTRACURRICULARE  

- Creşterea calitătii actului educaţional şi a rezultatelor învăţarii; 

- Diminuarea actelor de agresivitate fizică şi verbală între copii-copii şi adulţi-copii;  

- Diminuarea conflictelor între elevi, a abandonului şcolar şi a absenteismului în 

rândurile elevilor. 

- Formarea unei atitudini responsabile faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

- Aplicarea cunoştinţelor dobândite de elevi la diferite ore; 



 

                                      

- Petrecerea timpului liber într-un mod placut, interesant, ce stimulează elevii; 

- Descoperirea , cultivarea şi valorificarea aptitudinilor elevilor, pentru implicarea acestora în 

concursuri şcolare şi extrascolare,prin includerea în programul cultural-artistic si sportiv, prin 

promovarea activităţilor creative şi aprecierea acestora,încurajarea participării elevilor la 

iniţierea şi derularea unor proiecte interdisciplinare sau particulare. 
- Impactul pozitiv pe care activitatea educativă scolară, extrascolară şi extracurriculară îl are 

asupra dezvoltării personalităţii elevilor. 

 

 

 

Comisia metodică a diriginţilor: 

 

Pe întreg parcursul anului școlar 2013/2014 activitatea profesorilor consilieri s-a axat pe 

creșterea calității actului educativ prin realizarea unui echilibru între activitățile curriculare și 

extracurriculare desfășurate atât la nivelul fiecărui colectiv de elevi, cât și la nivelul grupurilor de 

elevi aparținând mai multor clase, acţiunea pedagogică centrându-se în egală măsură pe formarea 

competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile 

la elevi. Calitatea acestor performanțe a fost asigurată prin utilizarea preponderentă a metodelor 

interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.      

                Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea conform planului elaborat la începutul 

anului şcolar, încercând să răspundă și unor cerinţe şi necesităţi ivite ulterior.  

Probleme abordate: 

-problema eşecului şcolar, chiulul, abandonul şcolar, problema disciplinei, conduita elevilor, 

depăşirea situaţiilor conflictuale, adaptarea elevului, probleme de relaţionare în familie, 

comunicarea părinte-copil, comportamentul opozant,, conflictul cu profesorii - disciplina la ore, 

comportamentul agresiv şi violent al elevilor, climatul psihologic în colectiv, managementul 

clasei de elevi, relaţiile interpersonale în clasă, relaţiile profesor – elev, comunicarea nonviolentă, 

motivaţia elevilor, rezolvarea conflictelor, etc.  

 

 

Programul comisiei metodice a fost următorul: 

 

Pe semestrul I: 

 

Nr. 

crt. 

Măsuri/acţiuni Cine răspunde Termen Evaluare 

Responsabili Parteneri 

 

 

1. 

 

 

         

         1.Analiza activităţii 

comisiei pe anul şcolar 2012-

2013 . 

          2.Prezentarea PLANULUI  

MANAGERIAL și a 

PROGRAMULUI  DE  

ACTIVITĂȚI  

 

 

Răileanu 

Alina 

 

 

 

 

 

Conducerea 

unităţii 

 

 

  

 

10.10.20

13 

   Raport an          

şcolar       

2012-2013 

  Proces 

verbal 



 

                                      

    3.Stabilirea programului 

activităţilor pe semestrul I, 

an şcolar 2013-2014. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

1. Referat: Rolul familiei în 

stimularea interesului elevului 

pentru școală 

2. Dezbatere: Absenteismul. 

Cauze, factori, prevenție 

3. Studii de caz: *Motivația 

scăzută a elevilor  

                            pentru 

învățătură 

                          * Inadaptare, 

eșec și abandon  

                            școlar 

 

Zăiceanu 

Liviu 

 

Membrii   

comisiei 

metodice 

 

 

  

 

 

Colectivul  

didactic 

 

 

 

11.12.20

13 

 

 

 

 

Proces verbal 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

1. Referat/ Prezentare ppt: 

Strategii de abordare 

psihopedagogică a dificultăților 

de învățare 

2. Dezbatere: Factorii interni și 

externi care influențează 

succesul școlar 

3. Studii de caz: *Succesul 

școlar 

 

Cîrlan 

Simona 

Simionescu 

Aniela 

Pălimariu 

Anabela 

Pintilei 

Cristina 

 

 

  

 

 

 

 

 

Colectivul 

didactic 

 

 

 

 

 

23.01.20

14 

  Materiale 

  ilustrative:  

  video, foto,  

  power point,   

etc. 

  Proces 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      

Pe semestrul al II lea: 

 

Nr.c

rt. 

Măsuri/acţiuni Cine răspunde Termen Evaluare 

Responsabili Parteneri 

 

 

1. 

 

 

1. Analiza activităţii comisiei pe 

semestrul I. 

Completarea cu propuneri de 

activități pentru semestrul al II 

lea 

2. Referat: Rolul profesorului 

consilier în consilierea și 

orientarea elevilor  pentru 

carieră și viață 

3.Modele de chestionare 

aplicate la clasele de liceu, cu 

interpretarea rezultatelor 

 

 

 Răileanu 

Alina 

 

 

Hănțescu 

Florica 

Huțuleac 

Gabriela      

Roșu Maria 

 

 

   

Conducerea   

unităţii 

 

   Cadre  

didactice 

 

 

 

26.02.20

14 

Raport 

semestrul I 

 

 

Proces verbal 

 

 

 

 

 

2. 

1.Referat/Prezentare Power 

Point/Movie Maker: 

  Educația formală, informală 

și nonformală în contextul 

învățământului special 

2.Dezbatere: 

Particularitățile relațiilor 

interpersonale în grupurile 

formale și informale de elevi 

3. Exemple de bune practici: 

Cultivarea talentelor și 

stimularea creativității prin 

intermediul activităților 

extracurriculare 

 

Răileanu 

Aurel 

 

 

Membrii 

comisiei 

metodice 

 

 

Răileanu 

Alina 

 

 

 

 

 

Cadre 

didactice 

 

 

 

 

27. 03. 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare 

video 

Proces verbal 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Referat/ Prezentare ppt: 

Strategii optime de ameliorare a 

devierilor comportamentale și 

prevenirea delincvenței juvenile 

2. Dezbatere: Modalități de 

gestionare a conflictelor și de 

prevenire a violenței în școală 

3. Exemple de bune practici: 

Proiecte educative, activități 

extrașcolare și extracurriculare 

pentru combaterea violenței 

 

  Pancu 

Gabriela 

Bordianu 

Violeta 

Buduruță 

Claudia 

   Pavăl 

Andreea 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.20

14 

 

 

Proces verbal 



 

                                      

 

   5. 
1. Referat/Prezentare Power 

Point:  

Exemple de bune practici 

privind formele de colaborare 

cu familia/aparţinătorii legali ai 

copiilor cu cerinţe educative 

speciale în vederea îmbunătățirii 

relațiilor cu propriii copii,  

reducerii absenteismului și 

prevenirii abandonului școlar . 

(Proiectul educativ Școala 

părinților, Proiecte educative de 

prevenire a abandonului școlar) 

 

Răileanu 

Aurel 

Răileanu 

Alina 

 

 

    Cadre 

didactice 

 

 

12.06.20

13 

 

 

Proces       

verbal 

 

 

               Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a stat la baza elaborării unui sistem 

comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de consiliere şi orientare. De asemenea 

s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor, ce reprezintă un proces verbal 

întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, a 

Normelor de sănătate şi securitate în muncă şi a Normelor de apărare împotriva incendiilor. 

            Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 

regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când 

situaţia a impus-o. 

Pentru identificarea elevilor cu potenţial violent, cu abateri disciplinare şi cu situaţii 

deosebite în familie, alături de psihopedagogii şcolii, şi-a adus contribuţia şi comisia diriginţilor 

care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de către toţi diriginţii, iar 

aceştia, la rândul lor, să facă elevilor cunoscute prevederile regulamentului dar şi condiţiile de 

acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate (“Bani de 

liceu”,burse sociale, etc). 

  Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi a integrării sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice 

în cadrul orelor de consiliere şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare 

a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar. 



 

                                      

 

 În ultimele săptămâni ale celor două semestre  s-au reunit Consiliile  claselor pentru a 

analiza situaţia la învăţătură şi disciplină şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce 

măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la sfârșitul  semestrului I și 

respectiv al anului școlar  cataloagele să fie completate corect, iar situaţiile școlare și disciplinare 

speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

                                            

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

-  planificărilor calendaristice anuale şi semestriale au fost realizate în conformitate cu noua 

programă pentru Consiliere si orientare; 

- în majoritatea cazurilor au fost folosite  modele unitare de elaborare a documentelor din 

portofoliul dirigintelui; 

- tematica orelor de dirigenţie concordă, în general, cu particularităţile de vârstă, personalitate şi 

preocupări ale elevilor; 

- diriginţii au dezvoltat relații foarte bune  cu elevii, favorizând crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ; 

-au fost abordate teme de larg interes; 

- orele de consiliere s-au desfășurat şi în alt context decât cel şcolar; 

 -s-au realizat întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de 

consultaţii individuale cu părinţii;                                                                                                                                                                                                                                 

-  relaţia profesori-elevi-părinţi s-a realizat şi prin intermediul serbărilor şcolare,proiectelor 

educative, activităţilor extracurriculare.;                                                                                                                            

- s-au realizat contacte cu diverse instituţii pentru desfășurarea  unor activităţi extracurriculare 

precum : excursii, vizite la muzee, planetariu,  vizionări de spectacole, pariciparea la spectacole, 

concursuri, festivaluri, organizarea de acţiuni caritabile etc., care introduc elevii în mediul 

comunitar şi contribuie la socializarea lor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-realizarea parteneriatelor  cu alte instituţii de învăţământ, cu instituţii de cultură, cu ONG-uri, 

etc. 



 

                                      

          PUNCTE SLABE:  

         -  la şedinţele comisiei nu au participat întotdeauna toate cadrele didactice, unele dintre ele nu au 

participat niciodată; 

- nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte; 

- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi, datorită, în cele mai multe cazuri, 

indiferenței acestora din urmă; 

- foarte puţini elevi au carnetele de note asupra lor și le prezintă profesorilor/dirigintelui pentru a 

li se trece notele; 

- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi; 

 

OPORTUNITĂŢI: 

- sponzorizări şi colaborări  cu comunitatea, autorităţile, ONG-urile, etc. ;                                                                                                                                                            

- colaborarea cu noii parteneri;                                                                                                                                                                                                                           

- vizionarea unor spectacole de teatru, de film, vizitarea unor muzee, etc;                                                                                                                                                                                                          

- organizarea unor excursii la nivel de clasă şi la nivel de şcoală;                                                                                                                                                                    

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 

strânse;                                                                                                                                                                          

- implicarea părinţilor în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi  extracurriculare. 

 

AMENINŢĂRI: 

- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 

- influenţa „grupului” de elevi; 

- numărul mare de elevi cu probleme de comportament;  

- numărul mare de elevi care absentează nemotivat;                                                                                                                                                                                        

- timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a acestora în viaţa şcolară;                                                                                                                                    

- modificări la nivelul comisiei  (noi profesori), ca urmare a mobilităţii cadrelor didactice;                                                                                                                                       

– suprasolicitarea datorată numeroaselor  documente ce trebuie întocmite de către toţi membrii 

comisiei. 



 

                                      

  Pentru eliminarea aspectelor negative enumerate mai sus, se impune ca în 

continuare să  avem  în vedere luarea unor măsuri precum: 

 Colaborarea mai strânsă cu polițistul de proximitate şi cu alte instituţii abilitate; 

 Informarea şi implicarea mai activă a familiei în prevenirea abaterilor disciplinare ale 

elevilor; 

 Monitorizarea stării disciplinare şi aplicarea sancţiunilor conform regulamentului; 

 Organizarea în cadrul comisiei metodice a unor lecţii deschise; 

 Îndrumarea şi controlul activităţii instructiv-educative. 

 

 

 

 

PROIECTUL ECO-ȘCOALĂ 

 
NUMǍR ELEVI IMPLICAȚI: 210 

NUMǍR CADRE DIDACTICE IMPLICATE:40 

PARTENERI  IMPLICATI: Reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani ( d-na Andreea Suhăreanu), 

reprezentanţi ai Agenţiei de protecţia mediului ( d-na Narcisa Dumitriu), Reprezentanţi ai Primăriei 

Botoşani, D-nul Liviu Constantin Toma – reprezentant Urban-Serv. Botoşani, d-na Lucica Pârvan – 

Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani, specialişti de la Garda de mediu, d-nul prof pensionar Victor 

Dughilă – proprietar Muzeul de etnografie, ecologie şi apicultură, d-na prof. Cecilia Vicoveanu –metodist 

la Palatul Copiilor Botoşani, dr. Corneliu Saradan de la Directia pentru Sănătate Publică Botoşani, d-l 

Radu Cajvăneanu, coordonatorul Centrului Europe Direct, psihologi şi copii de la Centrul de Plasament şi 

Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi “Sfântul Spiridon”– Botoşani, cadre didactice şi elevi din alte 

şcoli ale judeţului Botoşani,  etc. 

 

TEME ABORDATE: NATURA SI  BIODIVERSITĂTE 

                         ASIGURAREA VIETII SĂNĂTOASE 

                                

ANUL ÎN CARE NE-AM ÎNSCRIS PRIMA DATǍ ÎN PROGRAM:   2005 



 

                                      

                            Conştienţi de necesitatea protejării mediului înconjurător, elevii şi cadrele didactice de la 

Liceul Tehnologic Special Sfântul Stelian Botoşani derulează proiectul ECO-ŞCOALA cu scopul 

promovării educaţiei ecologice ca educaţie pentru o dezvoltare durabilă, factor esenţial în formarea 

personalităţii tinerilor cetăţeni în vederea integrării sociale. 

                            Participarea şcolii noastre la Programul internaţional Eco-Schools reprezintă 

oportunitatea realizării unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, 

cadrelor didactice, a părinţilor şi cu un ecou important în rândul comunităţii locale. 

                       În acelaşi timp, dobândirea  statutului de ECO-ŞCOALĂ a condus la întărirea relaţiilor 

de conlucrare cu celelalte şcoli gimnaziale din municipiul Botoşani şi chiar din judeţ, atragerea altor 

colective de profesori şi elevi în derularea în comun a activităţilor de protecţie a mediului, implicarea 

activă a elevilor în activităţi de protejare a mediului printr-o gamă largă de preocupări, de la activităţile de 

creaţie tehnico-ştiinţifice şi aplicative, de poezie, pictură la activităţi gospodăreşti ce vizează 

înfrumuseţarea  şcolii, a cartierului, a clasei . 

                     Formarea deprinderilor de colectare selectivă a  deşeurilor de hârtie şi carton, a PET-

urilor, dezvoltarea dragostei şi respectului pentru natură, om şi societate  prin dezvoltarea respectului faţă 

de sine, faţă de mediul ambient, prin înfrumuseţarea mediului şcolar sunt câteva din beneficiile elevilor, 

şcolii şi comunităţii locale.     

                             Eco-codul pentru anul şcolar 2013-2014 ,,Octroteşte natura ca să te 

bucuri de frumuseţea ei! “   face trimitere la atitudinea de respect şi implicare pe care trebuie să o 

avem faţă de mediul înconjurător şi a fost ales de  către Comitetul Eco-Şcoală dintre mai multe Eco-

coduri propuse de elevi. Este afişat în toate clasele, cabinetele, bibliotecă, holul şcolii, cancelarie. 

Respectarea Eco-codului se face prin  activităţile întreprinse de elevii fiecărei clase, în scopul protejării 

mediului,  pentru amenajarea spaţiului şcolar,  menţinerea curăţeniei,  

colectarea deşeurilor, valorificarea materialelor refolosibile, practicarea unui turism ecologic etc 

Comitetul ECO-ŞCOALA a fost alcătuit din: 

Reprezentanţi ai conducerii şcolii: director, director adj.,consilier cu probleme educative; 

Reprezentanţi cadre didactice: 16 cadre; 

Reprezentanţi ai elevilor: 25 elevi; 



 

                                      

Reprezentanţi ai părinţilor:16 părinţi; 

  Reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai administraţiei şcolii. 

 

Comitetul Eco-Şcoala a stabilit sarcinile fiecărui membru, a întocmit graficul activităţilor în baza 

propunerilor făcute de elevi şi cadre didactice, s-a întrunit  ori de câte ori  a fost nevoie să ia decizii pentru 

implementarea programului, a ţinut legătura cu conducerea şcolii. 

Reprezentanţii elevilor s-au oferit voluntar pentru a face parte din Comitetul  Eco-

Şcoală.Împreună cu domnii profesori şi diriginţi asigură legătura între colectivele de elevi pe clase şi 

Comitetul Eco-Şcoală. Sunt elevi cu iniţiativă, care au promovat spiritul de echipă, de colaborare.  

Pe parcursul anului şcolar 2013-2014, toate cadrele didactice din şcoală, respectând atribuţiile şi 

responsabilităţile din program s-au implicat şi s-au mobilizat  pentru a participa la desfăşurarea tuturor 

activităţilor Programului Eco-Şcoală. Prin activităţile desfăşurate, odată cu conştientizarea acestora, elevii 

îşi însuşesc norme de comportament ecologic specific asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a 

societăţii şi mediului şi-şi formează o atitudine dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme.  

Comitetul Eco-Şcoală a urmărit atingerea obiectivelor stabilite prin acţiunile propuse la începutul 

anului şcolar dar şi prin alte activităţi desfăşurate. Responsabilii fiecărei acţiuni au organizat şi desfăşurat, 

în general, activităţile în termenii fixaţi în grafic. Clasa organizatoare, în unele situaţii, a extins activitatea 

şi la alte clase din şcoala noastră sau chiar la clase de elevi din învăţământul de masă. 

 În şcoală sunt de asemenea afişate: Steagul Verde şi Certificatele de Eco-Şcoală,  certificatele de 

participare în program,  diplomele şi premiile obţinute de elevi şi de cadre didactice la concursurile pe 

proiecte de mediu. 

Încă de la începutul anului şcolar 2013-2014, elevii din Liceul Tehnologic Special ,,Sfântul 

Stelian” împreună cu profesorii diriginţi au amenajat sălile de clasă, iar îngrijirea plantelor verzi 

reprezintă pentru ei o activitate zilnică. Elevii clasei a XI-a împreună cu doamna profesoară Roşu Maria s-

au preocupat de amenajarea şi menţinerea plantelor verzi de pe holurile liceului precum şi de la intrarea în 

şcoală. Au fost plantate flori în ghivece, iar altora li s-a schimbat pământul. 

 Fiecare elev al şcolii a fost mobilizat în recuperarea materialelor refolosibile. Îndrumaţi de 

doamna profesoară Alina Răileanu, elevii au colectat şi valorificat la centrele specializate o importantă 

cantitate de maculatură. 



 

                                      

Au fost iniţiate şi organizate la toate clasele din şcoală activităţi de confecţionare a unor obiecte 

de artizanat din deşeuri ( pet-uri, pahare de plastic, fire, hârtie, etc) care au fost expuse la afişierele de pe 

holurile şcolii. Îndrumaţi de cadrele didactice, elevii au confecţionat costume ecologice pe care le-au 

purtat cu diferite ocazii ( personajele din sceneta Dumbrava Minunată prezentată cu ocazia sărbătoririi 

Zilei Liceului Tehnogic Special ,,Sfântul Stelian- 26 noiembrie, Serbarea de Crăciun, etc.) 

Majoritatea claselor din şcoală au sărbătorit ,,Ziua internaţională a alimentaţiei”- 16 octombrie, 

,,Ziua verde a Eco-Şcolilor de pe glob” -7 noiembrie,  Ziua Naţională Antifumat -15 noiembrie, Ziua 

Mondială a Apei – 22 martie, Ziua Mondială a Meteorologiei- 23 martie, Ziua Păsărilor -1 aprilie, Ziua 

Mediului -5 iunie. În perioada februarie-martie a fost organizat la nivelul liceului, inclusiv pentru copiii cu 

dizabilităţi integraţi în învăţământul de masă din judeţul Botoşani concursul ECO-MǍRTIŞOR ce a 

cuprins două secţiuni- mărţişoare şi felicitări- realizate din materiale refolosibile, unde toţi elevii 

participanţi au fost răsplătiţi cu diplome.   De asemeni, a fost realizată pe holul de la etajul I o foto-

expoziţie cu ,,exemple de bună practică” din activităţile eco desfăşurate de către elevii şi profesorii şcolii, 

iar la intrarea în liceu, o expoziţie cu lucrări din materiale refolosibile, specifică sărbătorilor de iarnă în 

luna decembrie şi una specifică  primăverii şi Învierii Domnului în perioada martie-aprilie. 

Curriculum-ul şcolar dă posibilitatea elevilor de a se familiariza treptat cu cele mai simple 

noţiuni de ecologie, de a cunoaşte efectele negative ale unor activităţi umane asupra naturii precum şi căi 

şi măsuri de protejare a mediului. 

 Promovarea educaţiei ecologice interdisciplinare, abordarea integrată a conţinuturilor educaţiei 

ecologice presupune valorificarea valenţelor instructive-educative la toate disciplinile şcolare, inclusiv la 

cele din Curriculum la decizia şcolii. Opţionalele cu valenţe ecologice derulate în acest an şcolar la Liceul 

Tehnologic Special ,,Sfântul Stelian”  Botoşani sunt: 

-,,Să descoperim lumea”  -clasa pregătitoare A  - prof. Anabela Pălimariu 

- ,, Aventuri în mediu”   -clasa pregătitoare B  -prof. Aniela Simionescu 

- ,,Vreau să cresc sănătos” ”   -clasa pregătitoare B  -prof. Aniela Simionescu 

- ,,Natura prietena mea” – clasa I A –prof. Cârlan Simona 

- ,,Să fim sănătoşi” – clasa I A –prof. Cârlan Simona 

-,,Să cunoaştem mediul” – clasa I B –prof. Pintilei Cristina 



 

                                      

- ,,Sănătatea - prietena mea” clasa I B –prof. Pintilei Cristina 

- ,,Să protejăm mediul!” clasa a V-a B  - prof. Andreea Pavăl 

- ,,Natura, prietena mea! “clasa a VIII-a B  - prof. Ciobanu Maria 

                    Activităţile propuse în planul de acţiune Eco-şcoală continuă şi se completează reciproc cu 

cele de la majoritatea disciplinelor şcolare. Problemele ecologice au fost abordate şi în cadrul orelor de 

consiliere şi orientare şcolară (dirigenţie).  

                    Pe lângă activităţile propuse în planul de acţiune al Programului Eco-şcoală, elevii din Liceul 

Tehnologic Special Sfântul Stelian Botoşani îndrumaţi de domnii profesori au mai desfăşurat pe parcursul 

anului şcolar 2013-2014 şi alte activităţi cu specific ecologic. 

                     Activităţile din Planul de acţiune au fost realizate în proporţie de 90%,  excursia pe traseul 

Botoşani-Ipotesti neputându-se realiza din cauza lipsei fondurilor si a timpului nefavorabil.  

               Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor afost realizată de echipe mixte (elevi şi cadre   

didactice) ce urmăreau ca direcţii principale: 

a.  Întreţinerea curăţeniei claselor şi a holurilor şcolii - s-a urmărit zilnic şi s-a afişat la panou 

bilunar rezultatele de către responsabili. 

b.   Păstrarea şi întreţinerea spaţiului verde din curtea şcolii. 

c.   Colectarea deşeurilor ( hărtie, carton,  pet-uri) şi valorificarea acestora.  

d.   Stimularea  prin premii a câştigătorilor  concursurilor  desfăşurate .  

               

                   Experienţa acumulată în anii de când în liceul nostru se desfăsoară Programul Eco-Şcoala  ne-

a arătat că important este ca noi să vrem să ne implicăm în astfel de acţiuni, să ne bazăm în primul rând pe 

resursele umane şi materiale proprii şi să ţinem cont de faptul că ne adresăm unui grup-ţintă divers ca 

vârstă, preocupări, interese. 

                     Prin efortul colectiv şi al fiecăruia în parte, printr-un comportament adecvat, elevii, părinţii, 

cadrele didactice au făcut şcoala un loc drag, un spaţiu primitor, curat, aerisit, cu flori în clase, pe holuri, 

cu o curte ordonată şi curată, cu un spaţiu verde în jur  bine întreţinut.  



 

                                      

                      În anul şcolar 2013-2014 Liceul Tehnologic Special Sfantul Stelian Botoşani a fost 

reevaluat pentru păstrarea Steagului Verde şi a statutului de Eco-Şcoală, ocazie cu care elevii şi cadrele 

didactice din şcoala noastră au fost felicitaţi pentru modul în care s-au implicat în realizarea fiecărui 

element Eco-Şcoală. Realizând analiza implementării programului în şcoală prin discuţii cu elevii, 

profesorii şi toţi ceilalţi implicaţi în derularea acestuia, prin consultarea materialelor produse de şcoală în 

cadrul programului, prin observaţii directe realizate în şcoală, Comisia Naţională de Evaluare, din care 

au făcut parte preşedinte CCDG- prof. dr. Dincă C. Cornelia, vicepreşedinte CCDG- Dincă Petru, 

reprezentant I.S.J. Botosani- prof. Antoche Mirela   şi reprezentant A.P.M.- d-ra Narcisa Dumitriu , a 

decis să ne acorde Certificatul de Eco-Scoala pentru perioada 2014-2016, iar simbolul programului –

 STEAGUL VERDE – să fie păstrat în unitatea școlară în continuare. 

           Conştienţi fiind de importanţa activităţilor extraşcolare în educaţia ecologică, în formarea conduitei 

şi comportamentului ecologic, elevii şi profesorii din Liceul Tehnologic Special Sfântul Stelian Botoşani 

îsi propun ca  prin activităţile întreprinse în continuare să onoreze Steagul Verde. 

 

 

 

 

 

 
STRATEGIA NAȚIONALĂ ACȚIUNEA COMUNITARĂ 

                                             

Domeniul 

de 

activitate 

Obiective 

specifice 

Parteneri  Acțiuni/ activități Timp/durat

ă 

Strategia de 

realizare 

Rezultate 

obținute 

Constituire

a și 

instruirea 

grupului de 

voluntari 

O1. 

Încurajarea 

elevilior 

voluntari de a 

se dedica 

activităților 

desfășurate cu 

elevii cu 

dizabilități 

O2. Susținerea 

procesului de 

Școala 

Gimnazială 

Elena Rareș 

Colegiul 

Național 

Mihai 

Eminescu 

-Vizite reciproce de 

informare,socializare 

și relaționare; 

-Realizarea de 

activități comune 

interactiv 

Octombrie 

2013 

Implicarea 

unui număr 

mare de 

cadrelor 

didactice în 

desfaşurare

a 

activităţilor 

şcolare şi 

extraşcolar

e. 

-  

Dezvoltarea 

relațiilor  

interpersonal

e (diriginte-

elev, 

conducere-

diriginţi, 

profesori-

părinţi, 

profesori-

profesori, 



 

                                      

integrare 

socială  

O3.dezvoltarea 

educatională 

personală 

elevi- elevi 

etc.) 

existente 

favorizează 

crearea unui 

climat 

educaţional 

deschis, 

stimulativ 

Cunoaștere

a 

beneficiaril

or 

O1.Capacitate

a de a 

întreprinde 

acțiuni care să 

facă lumea mai 

echitabilă și 

durabilă 

O2. Stimularea 

relaționării 

elev-elev, 

elev-cadru 

didactic 

O3.Conștientiz

area 

afectivității de 

grup ca suport 

al prieteniei 

O4.Responsabi

litate pentru 

acțiunile 

proprii 

Liceul 

Tehnologic 

Special 

Sfântul 

Stelian 

Colegiul 

Tehnic 

,,Gheorghe 

Asachi,, 

 

Școala 

Gimnazială 

nr. 10 

Colegiul 

Național 

Mihai 

Eminescu 

Asociația Ne 

Trebuie 

Speranță 

Colegiul 

A.T. Laurian 

Grădinița 

nr.19 

5 XI 2014 

Să ne cunoaștem 

 

 

21 XI 2014 

Vitamine pentru toți 

fructe și legume 

pentru copii 

 

26 XI 2014 

De ziua prietenilor 

noștri 

 

26 XI 2014 

 

Sărbătorim împreună 

ziua liceului 

Noiembrie 

2013 

confecționa

re de 

obiecte 

decorative 

-realizarea 

prin 

colaborare 

a unor 

lucrări 

colective, 

donare de 

legume 

- realizare 

de tablouri 

și felicitări 

- program 

educativ 

desfășurat 

la Școala 

nr. 10 

și LTS  

Elevii 

voluntari ai 

Colegiului 

Național 

Mihai 

Eminescu au 

donat peste 

200 de kg de 

legume  unui 

număr de 30 

de elevi cu 

situație 

materială 

precară. 

 Voluntarii  

Grădiniței nr 

19  au donat 

100 pachete 

cu fructe. 



 

                                      

 

Abilitati 

manuale 

 

 

O1.organizare

a de activități 

antrenante și 

pline de 

înțelesuri 

pentru copii cu 

nevoi speciale 

O2. Stimularea 

mentală și 

dezvoltarea 

abilităților 

copiilor cu 

nevoi speciale 

prin activități 

creative, de 

imaginație,artă 

dramatică,abili

tăți manuale 

Liceul 

Tehnologic 

Special 

Sfântul 

Stelian 

Școala 

Gimnazială 

Elena Rareș 

Școala 

Gimnazială 

Sfântul 

Nicolae 

Colegiul 

Tehnic  

,,Gheorghe 

Asachi,Școal

a Gimnazială 

nr. 10  

 

 

 

Colegiul 

Național 

Mihai 

 4 XII 2013 

 

Daruri pentru copii 

cuminți 

 

 

 

5 XII 2013 

În așteptarea lui Moș 

Nicolae 

 

6 XII 2013 

Ghetuța lui Moș 

Nicolae 

 

 

 

19 XII 2013 

Serbarea Piticilor 

Decembrie 

2013 

-activități 

educative și 

donarea de 

jucării și 

dulciuri 

confecționa

re de 

ornamente 

decorative 

pentru 

pomul de 

iarnă 

Elevii 

voluntari ai 

Colegiului 

Național 

Mihai 

Eminescu au 

donat 

pachete cu 

jucării, cărți 

și dulciuri 

(50 

pachete.)Ele

vii LTS au 

beneficiat și 

de alte 

sponsorizări; 

pom de 

iarnă, 

ornamente,ca

douri 60 

pachete.Spon

sori;Androni

c Crina 

Florăria Iris 

BotosaniSâm

bati Iulia 

și anonimi. 

Domeniul 

de 

activitate 

Obiective 

specifice 
Parteneri Acțiuni/ activități Timp/durat

ă 
Strategia de 

realizare 
Rezultate 

obținute 



 

                                      

DANS 

MODERN 

ȘI 

TRADIȚI

ONAL 

tradi 

 

O1. 

Încurajarea 

elevilor 

voluntari de a 

se dedica 

activităților 

desfășurate cu 

elevii cu 

dizabilități 

O2. Susținerea 

procesului de 

integrare 

socială 

O3.Stimularea 

mentală și 

dezvoltarea 

abilităților 

copiilor cu 

nevoi speciale 

prin activități 

creative, de 

dans 

 

Școala 

Gimnazială 

Elena Rareș 

 

Școala 

Gimnazială  

nr 10 

Palatul 

Copiilor 

Botoșani 

Lansarea concursului 

de dans 

Vizite reciproce de 

informare,socializare 

și relaționare 

Repetiții pentru 

concursul de dansuri 

FEBRUAR

IE  

2014 

Implicarea 

unui număr 

mare de 

cadrelor 

didactice în 

desfaşurare

a 

activităţilor 

şcolare şi 

extraşcolar

e. Au fost 

formate 

două echipe 

de dansuri: 

tradițional 

și modern. 

Au fost 

implicați 6 

elevi 

voluntari , 

ai Școlii nr. 

8 și Școlii 

nr.10Botoș

ani și 12 

elevi ai 

Liceului 

Tehnologic, 

3 cadre 

didactice 

-  

Dezvoltarea 

relațiilor  

interpersonal

e existente 

favorizează 

crearea unui 

climat 

educaţional 

deschis, 

stimulativ 

 

ACTIVIT

ATI 

CULTUR

AL –

EDUCATI

VE SI 

ARTISTIC

E 

 

 

O1 Educarea 

sensibilității 

copiilor prin 

implicarea lor 

în acțiuni 

caritabile 

venite în 

sprijinul 

copiilor cu 

dizabilități 

O2. Formarea 

competențelor 

Grădinița nr. 

19 Botoșani 

 

 

 

      ÎN MARTIE ÎȚI 

DĂRUIESC  

  UN MĂRȚIȘOR ÎN 

SEMN CĂ TE  

IUBESC 

 

MARTIE 

2014 

3 martie 

2014 

 

In activități 

au fost 

implicați 20 

de elevi 

beneficiari 

ai LTS și 

20 de 

preșcolari 

ai 

Grădiniței 

19 

Au fost 

Acceptarea 

elevilor cu 

dizabilități în 

grupurile în 

grupurile de 

joacă și de 

învățare. 

Realizarea 

unei 

expoziții cu 

lucrările 

realizate de 



 

                                      

 de comunicare, 

implicarea 

activă, munca 

în echipă 

O3. Cultivarea 

imaginației, a 

creativității 

copiilor prin 

realizarea 

cadourilor și a 

lucrărilor 

artistice din 

cadrul 

proiectului 

realizate 

mărțișoare, 

felicitări în 

cadrul 

atelierelor 

de lucru 

copii. 

ACTIVIT

ATI 

CULTUR

AL –

EDUCATI

VE SI 

ARTISTIC

E 

 

 

O1 

Formarea/dezv

oltarea 

deprinderilor 

de socializare 

O2 Cultivarea 

dorinței de a 

face fapte bune 

și a dărui 

O3. 

Formarea/dezv

oltarea 

autonomiei 

personale a 

elevilor cu 

CES 

Școala nr 7 

Octav 

Băncilă 

Botoșani 

Grădinița nr, 

23 

 

VINE IEPURAȘUL 

Aprilie 

2014 

10 aprilie 

2014 

Ateliere de 

lucru- 

confecționa

rea de 

felicitări de 

Paști. 

Donarea de 

hăinuțe, 

jucării 

În activitate 

au fost 

implicați un 

număr de 20 

de elevi 

voluntari ai 

Scolii 7, 

preșcolari 10 

și 5 cadre 

didactice. 

Elevii 

beneficiari ai 

programului 

din cadrul 

LTS , 30 , au 

primit 

pachete cu 

hăinuțe și 

jucării. Au 

fost expuse 

lucrările 

copiilor  

Dans 

tradițional 

și modern 

 

O1.Desfășurar

ea de activități 

comune pe 

plan cultural, 

Școala 

Gimnazială 

Elena Rareș 

 

Faza județeană a 

Concursului național 

de dans, organizat la 

Botoșani 

23 aprilie 

2014 

Participare 

concurs 

Formația de 

dans 

tradițional ,, 

Doruleț,, a 



 

                                      

social, artistic 

O2. Formarea 

si dezvoltarea 

relațiilor de 

cooperare si 

prietenie între 

voluntari si 

beneficiari  

Școala 

Gimnazială  

nr 10 

Palatul 

Copiilor 

Botoșani 

Liceului 

Tehnologic 

Special 

Sfantul 

Stelian și 

Școala 

Gimnazială 

nr. 8 a 

obținut locul 

I. 

Dans 

tradițional 

și modern 

 

O1. 

Încurajarea 

elevilor 

voluntari de a 

se dedica 

activităților 

desfășurate cu 

elevii cu 

dizabilități 

O2. Susținerea 

procesului de 

integrare 

socială 

O3.Stimularea 

mentală și 

dezvoltarea 

abilităților 

copiilor cu 

nevoi speciale 

prin activități 

creative, de 

dans 

Școala 

Gimnazială 

nr. 8 

Liceul 

Tehnologic 

Special 

Sfântul 

Stelian 

Faza regională a 

Concursului național 

de dans modern și 

tradițional ,, 

Împreună pentru 

viitor,, desfășurat la 

Negrești/Vaslui   

26 aprilie 

2014 

Participare 

concurs 

Formația de 

dans 

tradițional ,, 

Doruleț,, a 

Liceului 

Tehnologic 

Special 

Sfantul 

Stelian și 

Școala 

Gimnazială 

nr.8 Elena 

Rareș a 

obținut locul  

al II lea 

Abilitati 

manuale 

 

 

O1.Formarea 

deprinderilor 

de socializare, 

promovarea 

dialogului,com

unicării între 

Liceul 

Tehnologic 

Special 

Sfântul 

Stelian  

 

 

 

IUNIE  

2014 

 

Activități 

educative și 

donarea de 

jucării și 

Elevii 

voluntari ai 

Scolii nr 7 au 

donat 

pachete cu 



 

                                      

        

 

 5.PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL 

5.1. Colaborarea cu părinţii 

Colaborarea cu părinţii este foarte bună atât la nivel de clase cât şi cu Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor pe şcoală.  

Pentru acest an şcolar am putea să ne implicăm şi să consiliem părinţii  în vederea 

înfiinţării Asociaţiei Părinţilor ca persoană juridică.  

 

5.2. Colaborarea cu Consiliul Judeţean și alte instituții guvernamentale 

Colaborarea cu Consiliul Judeţean Botoşani  este normală. Fondurile se primesc la 

timp şi în cuantumul stabilit prin buget. Contractele cadru de colaborare cu Direcția de 
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Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Poliţia ş.a. s-au încheiat în prima 

parte a anului şcolar. 

 

5.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 

Şcoala are relaţii foarte bune de colaborare cu celelalte şcoli din municipiu , dar și 

cu alte şcoli de acelaşi nivel din ţară. Aceste relaţii de colaborare au permis desfăşurarea unor 

activităţi culturale, sportive, schimburi de experienţă ,etc. atât pentru elevi cât și pentru colectivul 

de cadre didactice, relaţii care au deschis perspective noi de formare, informare, perfecţionare și 

cultură, fapt care s-a dovedit benefic și în activitatea curentă, cotidiană la clasă, reflectată printr-o 

puternică emulaţie produsă în rândurile elevilor. 

 

5.4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii 

Şcoala a colaborat în diverse proiecte cu 3 asociaţii : ”Ne trebuie speranţă” , Asociaţia de 

Sprijin a Copiilor şi Tinerilor cu Cerinţe Educative Speciale „Împreună vom reuşi!” Botoşani (De 

Crăciun, fii mai bun!, Ambasadorii prieteniei, Europa mea, Cupa 1 Iunie etc.) și Asociația 

Umanitară Inimi la unison (Festivalul Inimi la unison și alte proiecte educative și caritabile). 

5.5. Colaborarea cu sindicatele 

Participarea liderilor de sindicat la toate şedinţele Consiliului de Administraţie a 

asigurat, pe de o parte, transparenţa deciziilor care s-au luat iar, pe de altă parte, a 

asigurat participarea democratică a sindicaliştilor la luarea celor mai bune decizii. 

 

6. ACTIVITATEA  PERSONALULUI  DIDACTIC AUXILIAR. CALITATE, 

EFICIENŢĂ 

6.1. Secretar 

DURNEA ELENA, salariată la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „SF.STELIAN”  în 

funcţia de secretar şef,  a desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2013-2014 diverse activităţi, 

încercând pe cât posibil să se achite de sarcinile care i-au revenit conform fişei postului dar şi de 

sarcinile trasate de conducerea unităţii. Dintre acestea, amintim: 

- A corelat şi implementat activităţile compartimentului conform  planului  

managerial al instituţiei. 

- A adecvat activitatea compartimentului la planul de dezvoltare 

instituţională  şi specificul local. 

- A întocmit planificarea calendaristică (anuală şi semestrială) a activităţilor 

din compartimentul secretariat, graficul de serviciu şi orarul 

secretariatului. 



 

                                      

- A procurat, a păstrat şi cunoaşte documentele  privind legislaţia şcolară  

(legi, hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni, adrese). 

- A utilizat TIC  la întocmirea documentelor şcolare. 

- A actualizat baza de date a şcolii în ceea ce priveşte documentele şcolare. 

- A gestionat arhiva unităţii şi a răspuns de documentele privind situaţia 

şcolară a elevilor. 

- A completat la zi programul REVISAL (CARNETELE DE MUNCĂ), 

dosarele personale ale angajaţilor respectând legislaţia în vigoare. 

- A întocmit statele de plată lunare ale salariaţilor pe baza contractelor de 

muncă. 

- A prezentat  pentru verificare şi viza de control financiar preventiv 

contabilităţii, statele de plată cu cel puţin 3 zile înainte de data planificării 

pentru ridicarea salariilor de la Trezoreria Botoşani. 

- A întocmit statisticile solicitate de INS Botoşani, ISJ Botoşani sau alte 

instituţii la timp şi la solicitarea acestora conform termenelor, cât şi alte 

statistici privind personalul unităţii. 

- A completat şi verificat documente de studii ale elevilor (registre 

matricole, foi matricole, certifícate de echivalare a studiilor, adeverinţe de 

absolvire) etc. 

- A întocmit la termen toate statisticile referitoare la evidenţa elevilor. 

- A întocmit în baza legislaţiei în vigoare o serie de proceduri la activităţile 

specifice compartimentului de secretariat. 

- A colaborat cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare. 

- A asigurat circuitul documentelor în condiţii optime. 

- A păstrat permanent legătura cu ISJ Botoşani, CCD, unităţile de 

învăţământ din cadrul judeţului.  

- A asigurat relaţiile cu publicul în timpul programului de serviciu. 

- A informat conducerea unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară ( 

decrete, legi, hotarâri, ordine, regulamente, instrucţiuni). 

- A contrasemnat corespondenţa şcolară. 

- A ţinut o evidenţă clară a documentelor pe care le-a gestionat şi arhivat. 

- A intermediat comunicarea între şcoală şi beneficiarii ei. 

- A preluat şi furnizat date între elevi- cadre didactice – direcţiune – ISJ – 

alte şcoli. 

- A elaborat şi aplicat cele mai raţionale şi eficiente măsuri în vederea 

realizării planului managerial al compartimentului secretariat. 

- A contribuit la promovarea imaginii şcolii. 

- S-a implicat în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul 

comunităţii. 

- Manifestă disponibilitate şi operativitate în îndeplinirea sarcinilor. 

- Cunoaşte  normele, procedurile de sănătate şi securitate în muncă, de PSI 

şi Situaţii de Urgenţă pentru activităţile desfăşurate în şcoală. 

- A respectat ordinea şi disciplina la locul de muncă, nórmele de protecţia 

muncii, de PSI şi Situaţii de Urgenţă pentru toate tipurile de activităţi 

desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 



 

                                      

- A asigurat o continuitate a activităţii compartimentului secretariat pe toata 

perioada zilei, cu tot ce implică aceasta: eliberare documente, furnizare  

informaţii, efectuarea diferitelor situaţii cerute atât de conducerea unităţii 

cât şi de ISJ. 

- A  răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind 

prezenţa în unitate. 

În toată această perioadă  relaţiile faţă de conducerea unităţii au fost de subordonare şi 

respect reciproc iar  faţă de personalul  didactic, didactic auxiliar cât şi nedidactic au fost atât de 

colaborare cât  şi de respect reciproc.  

 

6.2.  Bibliotecar 

Activitatea de bibliotecar a fost desfăşurată de către Lungu Ionela care s-a achitat de 

sarcinile de serviciu, volumul de muncă fiind din ce în ce mai mare . În anul şcolar 2013-2014, în 

cadrul bibliotecii s-au desfăşurat: 

• activităţi biblioteconomice  precum:  

                  - înscrierea elevilor şi a cadrelor didactice noi la bibliotecă; 

                  - evidenţa cititorilor; 

- evidenţa volumelor împrumutate; 

- completarea fondului de carte; 

- organizarea şi gestionarea fondului de publicaţie; 

- întreţinerea fondului de publicaţie. 

• activităţi de promovare a cărţii, lecturii, informaţie, prin activităţi de informare despre noile 

titluri apărute pe piaţa de informaţie; 

• activităţi cu elevii precum prezentarea bibliotecii, prezentarea unor autori,  

• parteneriate cu profesorii din şcoală, expoziţii de carte pe diverse teme. 

6.3. Asistent social 

 Doamna asistent social Asiminicesei Elena a îndeplinit în cursul anului școlar 2013-2014 

următoarele atribuții:  

- Membru permanent al Comisiei Interne de Evaluare Continuă.  În cadrul Comisiei Interne a 

avut în vedere identificarea nevoilor și definirea problemelor cu care se confruntă elevii, 

realizarea evaluării psiho-sociale a elevilor școlii, monitorizarea tuturor elevilor. 

- Membru permanent al Comisiei de înscriere în clasa pregătitoare.  A fost mereu preocupată de 

identificarea copiilor cu nevoi speciale în vederea înscrierii în clasa pregătitoare. S-a bucurat de o 

colaborare bună cu Centrul de zi “Șansa mea” Botoșani – de unde practic preluăm copiii cu nevoi 

speciale în vederea școlarizării lor. 



 

                                      

- Responsabil al Comisiei de acordare a burselor școlare și a rechizitelor școlare. În anul școlar 

2013-2014 au fost acordate un număr de 28 de burse sociale elevilor care provin din familii 

defavorizate social, elevilor navetiști, elevilor care se încadrează cu diagnosticul medical în 

Hotărârea de Guvern pentru acorarea bursei sociale. 

- Membru permanent al Comisiei pentru programul social “Bani de liceu”. A întocmit dosarele 

elevilor, le-a monitorizat absențele nemotivate pe tot parcursul anului școlar. 

- Responsabil de întocmirea documentației pentru acordarea alocației de stat elevilor care au 

împlinit vârsta de 18 ani. 

- Responsabil de raportarea lunară a absențelor elevilor în programul BDNE.  

- Responsabil de înscrierea elevilor în școală (întocmește dosarele elevilor), monitorizează 

venirea și plecarea elevilor din școală.  

- Întocmește  baza de date a  elevilor din școală ( numele și prenumele, CNP, data nașterii, 

numele și prenumele părinților, adresa de domiciliu, diagnostic psihologic și medical, grad de 

handicap, telefon, etc) 

- Este coordonatorul proiectului social “Ajutati-mă ! Provin dintr-o familie cu venituri foarte 

mici” . A întocmit și coordonat acest poiect care are ca grup țintă elevii ce provin din familii 

defavorizate social și a venit în sprijinul lor acordându-le o masa caldă zilnic obținută prin 

sponsorizare.  Proiectul a funcționat pe tot parcursul anului școlar 2013 – 2014. Astfel, 30 de 

elevi au beneficiat de o masa caldă de la Asociația “Orfanilor 2013” Botoșani, suma totală 

sponsorizată fiind de 5897 lei. 

De asemenea a obținut sponsorizare de la Electro Alfa Botoșani  - amenajarea cantinei 

pentru servirea mesei (proiectul este în derulare, nu s-au  finalizat încă toate lucrările).  Tot de la  

Electro Alfa Botoșani a obținut sponsorizare  pentru 30 de elevi care vor servi o masa caldă  pe zi 

pe întreg parcursul anului școlar 2014 – 2015, sumă estimată la 35500 lei.  Masa va fi asigurată 

prin firma de catering a S.C. “Francesca “ S.R.L. Botoșani. 

Astfel proiectul social continua; este al doilea an școlar în care a reușit să ajute elevii care 

provin din familii dezorganizate, monoparentale, cu venituri foarte mici care se aflau în prag de 

abandon școlar. 

Rezultatele așteptate ca urmare a derulării proiectului mai sus menționat sunt : prevenirea 

abandonului școlar , consolidarea relațiilor intrafamiliale cu scopul de a reface, menține și / sau 

îmbunătăți calitatea vieții elevilor cu dizabilități, creșterea coeziunii dintre membrii familiei, 

integrarea cu șanse egale în viața socială a acestor elevi, creșterea stimei de sine, stabilirea de 

relații sociale noi, ceea ce stimulează personalitatea elevilor cu dizabilități. 

 

6.4. Contabilitate 

          Munca specifică a fost îndeplinită corect şi în cursul anului şcolar 2013-2014. 



 

                                      

Potrivit O.G.119/31.08.1999, Liceul Tehnologic Special Sfântul Stelian  Botoşani are 

obligaţia de a organiza control financiar preventiv şi evidenţa angajamentelor în cadrul 

compartimentului financiar-contabil. În calitate de conducător al unităţii, am stabilit proiecte de 

operaţiuni supuse C.F.P., documentele justificative şi circuitul acestora, cu respectarea 

dispoziţiilor legale, respectiv Legea 301/2002. Conducătorul compartimentului financiar are 

obligaţia să respecte procedurile prevind cele patru faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, 

respective angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor. 

          În vederea respectării Normelor Metodologice ale Ministerului de Finanţe nr.1792/2002 

privind evideţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale am propus autorizarea unor 

persoane, pe compartimente de specialitate, respectiv: 

- Conducătorul  unităţăţii 

- Conducător compartiment financiar-contabil 

- Secretar şef 

care sub semnatură autorizată să vizeze faze ale desfăşurării procesului de învăţământ. 

Activitatea contabilului se concretizează în: 

- Întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli în termenele şi condiţiile prevăzute de 

lege 

- Întrunirea şi controlul persoanelor care gestionează valori materiale 

- Urmărirea aplicării şi respectării tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea 

- Organizarea inventarierii valorilor materiale şi băneşti, instruirea personalului unităţii- 

Întocmirea darilor de seama contabile si cele statistice, precum si contul de 

execuţie bugetară. 

 

7.     ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC 

7.1. Personal de întreţinere şi îngrijire 

Personalul muncitor a avut o prestaţie bună, participând şi la activitatea de igienizare pe 

timpul vacanţei de vară. Îngrijirea-igienizarea şcolii a fost asigurată de 2 îngrijitori, 2 muncitori 

și 1 șofer, reuşindu-se menţinerea unui climat optim, a unui cadru ambiental propice desfăşurării 

programului unităţii și  obţinerii autorizaţiei sanitare de funcționare. 

Pe ansamblu, în sectorul administrativ nu au existat probleme de natură să perturbe grav 

activitatea, fapt care dovedeşte o creştere a nivelului de coresponsabilizare şi conştiinciozitate la 

locul de muncă al angajaţilor. 

8. CONCLUZII 

          Considerăm  că activitatea s-a desfăşurat în condiţii bune, rezultatele sunt bune şi foarte 

bune iar pentru anul şcolar 2014 – 2015 proiectarea managerială trebuie realizată în aşa fel încât 

deficienţele să fie înlăturate. 

 

 



 

                                      

 

9. PROPUNERI  CĂTRE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

Am avut o colaborare foarte bună cu conducerea ISJ Botoşani  precum şi cu tot 

personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean şi credem că această colaborare va continua  şi în 

viitor. 

 

ÎNTOCMIT 

 

Director adjunct, 

 

Prof. Aurel Răileanu 


