Director prof. ADRIAN SILIVESTRU

STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI
AN ŞCOLAR 2017-2018
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor
statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2017 - 31.08.2018
Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de activităţi elaborate pentru atingerea următoarelor
obiective:
1. CURRICULUM
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice;
• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi
• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în
elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)
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• Selecţia manualelor şi asigurarea distribuirii lor la clase;
• Pregătirea elevilor în vederea susţinerii Examenelor naționale şi a olimpiadelor şcolare;
• Creșterea nivelului de performanță a pregătirii curriculare a elevilor;
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi
practicilor societăţii democratice.
2. MANAGEMENT ŞCOLAR
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric, funcţional şi legal);
• Elaborarea proiectului planului de școlarizare;
• Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;
• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.
3. RESURSE UMANE
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe
profesionale;
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Realizarea evaluării personalului.
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4. PARTENERIATE SI PROGRAME
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ;
• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.
• Organizarea de activităţi extraşcolare.
5. RESURSE MATERIALE
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.

Analiza SWOT a activităţii din semestrul I
an şcolar 2017-2018

Puncte tari
(3)

Activitatea managerială
Puncte slabe
Oportunităţi
(3)
(3)

Întocmirea la termen a
documentelor de proiectare
managerială;

Elaborarea şi publicarea unor
studii şi articole în reviste
acreditate;

Lărgirea parteneriatului local,
regional;

Elaborarea Proiectului de
dezvoltare şcolară pe termen de 5
ani;

Clarificarea statutului juridic al
clădirii;

Parteneriat activ cu
Arhiepiscopia;
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Ameninţări
(3)
Deteriorarea mediului socioeconomic, familial; diminuarea
interesului/ capacităţii familiei de a
susţine pregătirea şcolară a copiilor,
părinţi plecaţi la muncă în
străinătate;
Motivarea/stimularea slabă a
cadrelor didactice prin
politicile salariale curente;

Încadrarea cu personal didactic
calificat;

Activităţi privind asigurarea
calităţii procesului de învăţare;

Lipsa unor metode de
popularizare a experienţei
pozitive

Extinderea relaţiei cu massmedia;

Dificultăţi/rezultate slabe
înregistrate în pregătirea elevilor
proveniţi din familii
dezorganizate.

Dezvoltarea unor parteneriate
viabile cu instituţii similare din
învăţământul preuniversitar
pentru „schimbul de bune
practici”

Asigurarea unui climat optim de
muncă;
Circulaţia optimă a informaţiei la
nivelul compartimentelor;
Monitorizarea, controlul şi
evaluarea activităţilor şcolare şi
extraşcolare;
Promovarea strategiilor
moderne în abordarea actului
învăţării;
Motivarea elevilor pentru
performanţa şcolară;
Acordarea de audienţă şi
consultanţă părinţilor;
Implicarea părinţilor în viaţa
şcolii - Parteneriat educațional;
Colaborare foarte bună cu ISJ
Galați;
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Scăderea interesului
absolvenţilor din
învăţământul superior pentru
practicarea profesiei de
dascăl.

Colaborare bună cu reprezentanţii
primăriei, dispensarului local,
bisericii, poliţiei – Parteneriate
educaționale;
Organizarea de activităţi culturaleducative şi cultural artistice.
Activitatea catedrelor şi comisiilor
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunităţi
(3)
(3)
(3)
Proiectarea activității didactice în Utilizarea insuficienta a lecţiilor Creşterea ofertei de
conformitate cu programele
AEL
programe/cursuri pentru
școlare şi respectarea acesteia
perfecţionare/formare continuă
Comunicare eficientă între
Creşterea receptivităţii unor
membrii catedrei/comisiei şi
părinţi în rezolvarea problemelor
conducerea şcolii, între profesori Lipsa softurilor educaţionale
de comportament deviant al
şi elevi
elevilor
Participarea cadrelor didactice la
programe/cursuri de formare/
perfecţionare
Pregătirea suplimentară a elevilor
pentru examenele naționale,
pentru concursuri şi olimpiade
şcolare. Monitorizarea
desfăşurării acestora şi a
rezultatelor obţinute

Pondere mică a elevilor
performanţi

Dificultăţi în colectarea la timp a
proceselor-verbale rezultate în
urma şedinţelor cu părinţii

Volumul mare de cunoştinţe în
raport cu numărul orelor alocate
pentru fixarea lor
Implementarea unitară a
procedurii de sancţionare/
corectare a comportamentelor
inadecvate a elevilor (la nivelul
fluxului informaţional şi de
comunicare, în managementul
completării documentaţiei, în
monitorizarea activităţilor
educative de reabilitare)
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Ameninţări
(3)
Riscul unei situaţii școlare proaste
ca urmare a plecării părinţilor la
munca în străinătate
Tendinţa unor elevi de a intra în
grupuri cu grad ridicat de risc cu
consecinţe directe în înmulțirea
cazurilor de violenţă şi scăderea
interesului pentru învăţătură
Preponderenţa scăzută a orelor
demonstrative pe specialităţi ca
modalitate de abordare a temelor
stabilite

Cadre didactice ocupate cu
responsabilităţi multiple la nivel de
şcoală

Stabilirea modalităţilor de lucru,
tipurilor de activităţi de învăţare
şi evaluare pentru elevii cu
posibilităţi intelectuale mai
reduse şi cu rezultate mai slabe
Introducerea şi utilizarea unor
metode active şi forme de
evaluare şi dezvoltare a
creativităţii, adaptabilităţi şi a
transferabilităţii cunoştinţelor în
situaţii noi
Susţinerea unor lecţii
demonstrative şi prezentarea unor
referate cu teme inovative şi de
interes pentru perfecţionarea
activităţii educative
Preocuparea şi implicarea în
cunoaşterea stilurilor de învăţare
la clasă şi promovarea acestora în
rândul profesorilor de la clasă
Diversificarea tematicilor orelor
de consiliere şi orientare
Utilizarea caietului dirigintelui,
adaptat la noile cerinţe ale
consilierii şi orientării
Implicarea în creşterea coeziunii
clasei şi în rezolvarea situaţiilor
tensionate de tip elev-elev sau
elev - profesor

Dificultăți în realizarea la timp a
documentelor școlare și
manageriale

Derularea de activităţi consiliere
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şi orientare, în cadrul orelor de
dirigenţie privind metodologia,
programa şi calendarul
examenului de admitere
Activitatea extracurriculară
Puncte tari
(3)
Diversitatea propunerilor făcute
de cadrele didactice, elevi si
părinţi pentru elaborarea
Calendarului de Activităţi
Educative la nivel de şcoală

Puncte slabe
(3)
Abordarea cu neîncredere a
influenţei pozitive a activităţilor
educative extrașcolare şi
extacurriculare asupra dezvoltării
personalităţii elevului

Realizarea de activităţi în
parteneriate cu instituţii locale
(primăria, biserica, poliţia,
cabinetul de stomatologie,
cabinetul medical din localitate)

Lipsa de fonduri suficiente şi
greutatea obţinerii lor pentru a
răsplăti rezultatele bune şi foarte
bune ale unor elevi merituoşi ai
şcolii

Activităţi extraşcolare şi
extracurriculare diverse şi
atractive, cu puternic accent
formativ şi cu un grad crescut de
interes
Stimularea interesului pentru
şcoală prin Implicarea unui nr.
mare de elevi şi părinţi în
derularea programelor educative
Organizate cu diverse ocazii a
serbărilor școlare, care s-au

Oportunităţi
(3)
Posibilitatea implicării elevilor în
proiecte si programe educative la
nivel judeţean si naţional şi
susținerea lor de către părinţi
Implicarea în realitatea europeană
prin accesarea de programe şi
proiecte de cooperare
internațională

Diversificarea modalităţilor de
Conturarea mai clară a sarcinilor
identificare a nevoilor elevilor şi
ce revin fiecărui cadru didactic
atragerea lor în proiecte de interes
coordonator de activitate
judeţean şi naţional
Slabă monitorizare a elevilor care
nu au participat la activităţi
Lipsa de spaţiu adecvat pentru
realizarea unor activităţi
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Ameninţări
(3)
Risc de suprapunere al activităţilor
derulate în şcoală
Posibilitatea implicării elevilor în
proiecte şi programe educative de
nivel judeţean şi naţional şi
susţinerea lor de către părinţi,
concursuri sportive, artistice şi
concursuri tematice

bucurat de implicarea elevilor,
cadrelor didactice şi părinţilor
Mediatizarea activităţilor
extraşcolare şi extracurriculare în
comunitate prin televiziunea
locală
Implicarea diriginţilor în
activităţi extraşcolare cu clasa pe
care o conduc; majoritatea
diriginţilor au depăşit limita
minimală de 1 activitate
extraşcolară/ lună
Desfășurarea unor activităţi de
coeziune a grupului şi ritualuri de
socializare – elaborarea unui
calendar cu zilele de naştere ale
elevilor, activităţi de cunoaştere şi
socializare între clase, afişarea la
panoul informativ a unui set de
fotografii reprezentative, cadouri
simbolice cu ocazia sărbătorilor
de iarnă, afişarea la panou a
diplomelor câştigate de clasă /
elevii clasei, mini-excursii de
coeziune socială etc.
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Indicatori
Numărul de clădiri
5
Motivele neobţinerii autorizaţiilor:
Nepreluarea clădirii noi de către autoritățile competente
Condiţii
Sistem video de supraveghere
Ecusoane
Împrejmuire
Uniforme şcolare

Măsuri

Asigurarea condiţiilor de funcţionare
Număr autorizaţii
4

Data obţinerii şi numărul

Da
Nu
Parţial
x
x
x
x
Activitatea de pregătire a Examenelor Naţionale
Analiza rezultatelor obţinute pe şcoală la Examenele Naţionale 2018, comparativ cu cele din 2017 şi
stabilirea programelor de măsuri la nivelul şcolii.
Prelucrarea metodologiei de examen elevilor şi părinţilor – numirea cadrului didactic cu responsabilităţi
în acest sens şi afişarea unui program de consiliere în acest sens.
Monitorizarea, controlul modului de elaborare a graficelor orelor de pregătire suplimentară la fiecare
dintre disciplinele de examen. Acordarea de consiliere.
Monitorizarea şi controlul modului de elaborare a planificărilor şi a programelor de pregătire la
disciplinele de examen. Acordarea de consiliere.
Organizarea de activităţi de monitorizare, control şi consiliere, în vederea parcurgerii integrale a materiei
la toate disciplinele de examen, conform standardelor de calitate naţionale, care să contribuie la adaptarea
demersului didactic, la nevoile elevilor şi la realizarea unei evaluări ritmice, obiective şi relevante.
Monitorizarea frecvenţei elevilor şi luarea măsurilor pentru prevenirea şi diminuarea absenteismului,
inclusiv prin introducerea unui sistem de monitorizare a prezenţei la şcoală a elevilor şi de informare
permanentă a familiilor acestora.
Monitorizarea modului de organizare şi desfăşurare a orelor de pregătire suplimentară: existenţa listelor
de prezenţă, a documentelor de proiectare a modului de parcurgere a conţinuturilor la fiecare disciplină, a
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documentelor de măsurare a progresului individual etc.
Elaborarea şi aplicarea unor planuri de acţiune privind consilierea, orientarea şcolară şi profesională şi
pentru promovarea ofertei de şcolarizare unităţilor de învăţământ liceal.
Activitatea de performanţă
Număr participanţi la concursurile şi olimpiadele pe discipline
Procente de participare pe cicluri

primar
gimnazial
liceal

Existenţa asociaţiei de părinţi
Existenţă site
Încadrarea în bugetul alocat

Da
Da
83%

Resurse extrabugetare

Numărul inspecţiilor tematice
4

Datele desfăşurării acestora
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SITUATIA LA INVATATURA LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR
2017/2018

NR. ELEVI
INSCRISI LA
INCEPUTUL
ANULUI
SCOLAR 2O172018

NR. ELEVI
RAMASI
INSCRISI
LA S.
ANULUI
SCOLAR
2017-2018

NR. ELEVI
PROMOVA
TI

PROCENT
DE
PROMOVAR
E%

5,6,99

7,008,99

9,0010

REPETE
NTI

ABSEN
TE
TOTAL

CLASA

INATATOR
/DIRIGINTE

NEMOT
IVATE

PREG.A

MUNTEANU PAULA

28

25

25

100%

PREG.B

LIXANDRU RAMONA

27

28

28

100%

CLASA I A

MUNGIU SILVIA

23

23

23

100%

357

0

CLASA I B

IORGA ADINA

24

24

24

100%

5

0

CLASA II

32

32

32

100%

166

69

CLASA III

MICU FLORENTINA
SORCARU
ECATERINA

30

31

31

100%

319

135

CALSA IV

PAUN ELENA

TOTAL

PREG-IV

CLASA VI
TOTAL VI
CLASA IX
S
CLASA IX
P

DUDNIC ADRIANA

27

22

22

100%

5

4

191

185

185

100%

852

208

21

22

22

100%

9

13

281

67

212

207

207

100%

9

13

281

67

TUGUI NINEL
CUZA GHITA
VALENTINA

19

20

20

100%

13

7

504

82

13

12

11

92%

1

7

3

616

410

CLASA X S

MARIN ADRIAN

22

22

22

100%

2

10

10

661

187

CLASA X P
TOTAL IXX
CLASA XI
S
CLASA
XIP

MANOLE IOAN

13

13

13

100%

3

8

2

722

122

67

67

66

98,50%

6

38

22

2503

801

BUTUC GHEORGHE

23

23

23

100%

3

12

8

1371

268

PETCU VALENTINA

23

21

21

100%

18

3

1346

172

11

1

1

CLASA XII
S
CALSA XII
P
TOTAL XIXII
TOATAL
IX-XII

DUMITRASC PAUL

25

25

25

100%

16

9

1233

135

MANOLACHE VASILE

22

22

22

100%

19

3

1233

237

93

91

91

100%

65

23

5183

812

160

158

157

99,36

7686

1613

3

INTOCMT,
SECRETAR
MARCU CHIRICHITA
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Raport de activitate al Consilierului Educativ în anul şcolar 2017-2018

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară s-a desfăşurat având în centrul preocupărilor buna relaţie şi
comunicarea dintre elevi - profesori - părinţi. S-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative: Planul operațional al
Consilierului Educativ, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu Comitetul de Părinți,
ţinându-se cont de :


întocmirea documentelor de lucru ale consilierului educativ şi corelarea temelor propuse cu cerinţele claselor de elevi;



utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul a devenit centrul preocupărilor noastre, putându-se
exprima, avănd îndrumarea necesară;



implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri, proiecte) şi valorificarea acestora din punct de
vedere educativ;



continuarea atragerii sprijinului părinţilor pentru a dezvolta un parteneriat real şcoală-familie.

Pentru a evidenţia realizările şi domeniile care mai necesită îmbunătăţiri s-a realizat o analiză de nevoi a şcolii din punctul de vedere al
activităţilor educative.
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Analiza SWOT
PUNCTE TARI
-Documentele

PUNCTE SLABE

şcolare

au

fost

întocmite

în - Implicarea slabă a unora dintre diriginţi şi

conformitate cu programele în vigoare;

neimplicarea

unor

cadre

didactice

- Încheierea parteneriatelor cu diferite instituţii;

desfăşurarea activităţilor extracurriculare;

în

- Derularea la nivelul școlii a numeroase proiecte și - Nerespectarea termenelor în îndeplinirea unor
programe educative;

sarcini de către unii dintre diriginţi sau de

- Comunicarea dintre diriginţi şi familiile elevilor;

unele cadre didactice;

- Implicarea activă a elevilor în activităţile - Lipsa de exerciţiu a unor elevi pentru
extraşcolare;

activităţi

ce

nu

ţin

de

obligativitatea

-Antrenarea elevilor în activităţi competitive cu rol regulamentară;
socializator;
-

Funcţionarea

-Neputinţa depăşirii unor clişee în planul
Consiliului

elevilor

ca

for educaţional;

reprezentativ la nivelul instituţiei şi bogata activitate - Lipsa de coerenţă şi actualitate a informaţiilor
a acestuia;

predate ;

- Rezultate excepţionale la Olimpiadele naţionale de - Slaba comunicare şi comuniune dintre
teologie şi pictură;
- Baza materială s-a îmbunătăţit considerabil,
instituţia noastră fiind în continuă dezvoltare;

cadrele didactice ;
-Rigiditatea şi formalitatea actului pastoralliturgic.

- Implicarea activă a părinţilor în procesul instructiv14

educativ şi în sprijinirea dezvoltării condiţiilor de
studiu;
- Colaborarea cu psihologul şcolar.
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- Implicarea şcolii în proiecte educative naţionale şi - Elevi provenind din familii monoparentale,
internaţionale;

destrămate, cu părinţi plecaţi în străinătate,

- Atragerea ONG-urilor în parteneriate;

neimplicaţi în educaţia copiilor;

- Implicarea părinţilor în actul de formare a elevilor - susţinerea devizei şcolii în condiţiile noilor
printr-o colaborare informală;

orientări ale societăţii secularizate;

- Aprobarea Proiectului Rose;

- Slaba motivare a cadrelor didactice ce

-Înfiinţarea unui profil viabil de continuitate pentru determină o implicare redusă a acestora în
elevii din clasele gimnaziale;

iniţierea

și organizarea

-Înfiinţarea unei clase de cântăreţi bisericeşti pentru activități educative

extrașcolare

unor
și

nevoile parohiale din ce în ce mai acute precum și a extracurriculare;
unui viitor profil pentru clasele gimnaziale;
-

Încurajarea

activităţilor

- Posibilitățile financiare reduse ale familiilor

care

antrenează elevilor, determină un număr scăzut al

participarea directă şi activă a elevilor;

activităților extrașcolare de tipul taberelor,

- Existenţa şi promovarea programelor de ajutor excursiilor sau vizitelor școlare;
social;

- Reticenţa unor cadre didactice privind
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-

Sprijinirea

obţinerii

de

burse

şcolare

şi organizarea activităţilor educative extraşcolare;

extraşcolare;

I.

ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A DIRIGINȚILOR
La nivelul Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’ Galați, al anului școlar 2017-2018, a fost stabilită, Comisia Ariei Curriculare

Consiliere, Orientare şi Activități Extraşcolare (Comisia Metodică a Diriginților).
Majoritatea membrilor comisiei au întocmit corect şi la termenul stabilit planificările semestriale, conform Programei de Consiliere şi
Orientare cu îmbinarea lecțiilor din programele Junior Achievement România, ca urmare a experienţei diriginţilor în cadrul proiectelor de acest
tip. Majoritatea diriginţilor au completat corect documentele activităţii dirigintelui (catalogul clasei, portofoliul dirigintelui) şi au realizat
caracterizarea clasei la sfârșitul anului școlar.
O atenţie deosebită a fost acordată optimizării relaţiei de comunicare elevi-profesori şi profesori-elevi prin monitorizarea activităţii
Consiliului profesorilor clasei, dar şi sprijinirii elevilor în activităţile de învăţare şi asigurare a progresului la învăţătură.
S-a urmărit şi o colaborare eficientă cu familia prin organizarea şedinţelor cu părinţii atât în cadrul orei la dispoziția părinților (conf.
Ordinului MECI nr. 5132/10.09.2009) cât şi în afara acesteia pentru: alegerea comitetelor de părinţi, prezentarea Regulamentului Intern al
şcolii, al Statutului Elevului, prezentarea situaţiei şcolare a elevilor (rezultatele obţinute la testele iniţiale şi evoluţia acestora pe parcursul
anului) și discutarea problemelor cu care se confruntă aceștia.

16

Diriginţii claselor a XII-a s-au preocupat de orientarea şcolară şi profesională a elevilor prin aplicarea unor chestionare specifice şi
prezentarea, atât elevilor cât şi părinţilor, în cadrul întâlnirilor organizate, a ,,Metodologiei de organizare şi desfăşurarea examenului de
Bacalaureat” și a calendarelor aferente.
Diriginţii claselor de liceu zi au prezentat atât elevilor, cât şi părinţilor Metodologia de acordare a bursei prin Programul ,,Bani de
liceu” şi a celorlalte burse şcolare. Astfel, de bursa ,,Bani de liceu” au beneficiat un număr de 20 elevi.
Toţi diriginţii au urmărit: educarea elevilor în spiritul credinţei ortodoxe, prin respectarea drepturilor fundamentale ale neamului, ale
demnităţii şi toleranţei, cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, valorile morale şi civice, însuşirea valorilor culturii naţionale şi
universale, atât în cadrul orelor de consiliere şi orientare, cât şi prin încurajarea participării elevilor, alături de diriginţii lor, la activităţile
extraşcolare organizate cu diverse ocazii (Hramul școlii, Ziua Naţională a României, Serbarea de Crăciun, Sfinții Trei ierarhi / ocrotitorii
școlilor teologice, activităţi de voluntariat etc.). De asemenea, s-a realizat un bun management al colectivelor de elevi şi a existat o preocupare
pentru aspectul claselor (rearanjarea sălilor de clasă, împodobirea claselor cu prilejul sărbătorilor). În ceea ce priveşte conduita elevilor, s-a avut
în vedere respectarea Regulamentului Intern, având la bază consilierea elevilor şi a părinţilor lor. Au avut loc înştiinţări oficiale adresate
părinţilor, cu precădere în cazul elevilor-problemă, legătura şcoală părinți-comunitate fiind realizată în bune condiţii.
În vederea reducerii fenomenului violenței în mediul școlar și asigurării securității elevilor, toți diriginții au adus la cunoștința elevilor și
au pus în aplicare ,,Planul de măsuri pentru asigurarea protecției unităților școlare și a siguranței elevilor” și ,,Planul operațional privind
reducerea fenomenului violenței în mediul școlar”, ,,Procedura privind asigurarea pazei unităţii de învăţământ, accesul în şcoală şi
asigurarea serviciului pe şcoală” elaborate la nivel de școală şi au prelucrat în cadrul orelor de consiliere şi orientare pe baza de proces-verbal
cu semnătura elevilor, MĂSURILE GENERALE DE SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII din Regulamentul Intern şi PLANUL DE
MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII.
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Dintre activităţile desfăşurate de diriginţi menţionăm:
1. Consilierea şi îndrumarea în activitatea de diriginte de către consilierul educativ al şcolii şi directorul şcolii;
2. Participarea la activităţile metodice susţinute în cadrul ,,Comisiei metodice a diriginților” ce a cuprins: Lectie demonstrativa clasa a XII S
– Autonomii locale si Institutii centrale – prof. Cuza Ghita Valentina; Lectie demonstrativa “Avantaje şi dezavantaje ale
globalizarii”- prof. Soitu Daniel; un referat cu tema ,,Şcoala şi educația între învățământul tradițional şi învățământul modern’’,
propunător prof. dr. Gheorghe Butuc;
3. Participare la Noaptea Cercetatorilor – Facultatea de Mecanica, prof. Petcu Emanuela, prof. Sergiu Manole, prof. Marian Dolea, prof.
Gh. Butuc, Mihaela Onose, Vasile Manolache, Cuza-Ghita Valentina, Emanuela Petcu etc., cu elevii claselor de patrimoniu;
4. Vizită cu elevii claselor a IX-a si a X-a la Facultataea de Ştiinte şi Mediu, Universitatea Dunărea de jos din Galaţi în cadrul
laboratoarelor de chimie organică şi anorganică;
5. Excursie de studii la mănăstirile din Dobrogea, clasa a XI- Pastorală, octombrie 2017 – coordonator prof. Dr. Gh. Butuc, însoțitori:
diac. Prof. Adrian Marin și prof. Șoitu Daniel;
6. Excursie la Mănăstirea Lepșa si pe linia frontului Marasti-Marasesti-1917 – repsonsabili Pr. Prof. Paul Dumitrașc, prof. Petcu
Emanuela, Cuza Ghita Valentina– clasele IXP, XIP, XIS si XIIS;
7. Circuit: Târgoviște, Mănăstirea Cozia, castelul Bran …, aprilie 2018 – XII Patrimoniu, prof. Dolea Marian și Emanuela Petcu;
8. Târgu Ocna, Biserica Borzești, circuit, clasa a II-a iunie 2018 – inv. Micu Florentina;
9. Vizita Muzeul Casa Cuza prof. Petcu Emanuela si Cuza Ghita Valentina clasele IXP si XIP;
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10. Pelerinaj Manastirea Putna cu elevi din Clasele XI P, XI S, X S si IXP –februarie 2018, prof. Petcu Emanuela;
11. Seară de film, clasa a XI-a Pastorală (noiembrie 2017 – martie 2018) – responsabil prof. dr. Gh Butuc;
12. Acoperământul Maicii Domnului – hraul clasei a X-a Pastorală, activitate cultural-liturgică (01 octombrie 2017) – responsabil diac.
Prof. Adrian Marin;
13. Sfântul Grigorie Palama – hramul clasei a XI-a Pastorală, activitate cultural-liturgică și filantropică (14 noiembrie 2017) – responsabil:
prof. dr. Gheorghe Butuc;
14. ”Dăruiește un zâmbet de Crăciun”, activitate filantropică în colaborare cu CJRAE Galați (clasele a IX-XII) – responsabili
diriginții;
15. Activitate: „What’s in a name?” – prezentari power point ale sfintilor a caror nume il purtam clasele IX-XII prof. Petcu Emanuela;
16. Agrement şi divertisment - clasa a XII-a Pastorală, mai 2018, resp. Pr. Prof. Paul Dumitraşc;
17. Internetul prieten sau dușman şi Fumatul, drogurile si alcoolul in viata ta – clasa a XII-a Patrimoniu, resp. prof. Vasile Manolache;
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II.

ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE

A. În anul şcolar 2017-2018, la nivelul școlii noastre au fost organizate următoarele activităţi educative extraşcolare:
1. Săptămâna Educaţiei Globale, desfăşurată cu tema Lumea mea depinde ne noi, în perioada 18-26 noiembrie 2017, a cuprins o serie de
activități ce au antrenat elevi și cadre didactice din școală.
2. ,,Ziua europeană a limbilor’’ – 26 septembrie – responsabili prof. Petcu Emanuela.
3. Cea de-a XV-a ediție a Festivalului Național al Şanselor Tale, desfăşurată în săptămâna 18-24 noiembrie 2017;
4. Referat – Biserica si Scoala in Epoca Moderna, responsabil prof. Cuza Ghita Valentina;
5. Referat – Metode activ participative in predarea istoriei – prof. Cuza-Ghita Valentina;
6. Activitate: My class (school things) – clasa I - responsabil Prof. Petcu Emanuela;
7. Referat „Lectura azi” – pr. prof. Spinu Stelian;
8. Partcipare la Noaptea Cercetatorilor – Facultatea de Mecanica, prof. Petcu Emanuela, prof. Sergiu Manole, prof. Marian Dolea, prof. Gh.
Butuc, Mihaela Donose, Vasile Manolache etc., cu elevii claselor de patrimoniu.
9. Participare la activitatea locală de voluntariat din 4.04.2018 în cadrul Proiectului Naţional “4-4 pentru prieteni” organizat de
American Councils for International Educational cu sprijinul Ambasadei Statelor Unita Ale Americii în România;
10. Parteneriat cu Agenţia de Protecţia Mediului în data de 7.05.2018 cu ocazia Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare la clasa a X-a
Seminar;
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11. Activitate Thankgiving Day- webquest si prezentari power point - responsabil Prof. Petcu Emanuela și Simona Crăciun, clasa a IX-a –
noiembrie 2017;
12. Activitate: „What’s in a name?” – prezentari power point ale sfintilor a caror nume il purtam clasele IX-XII prof. Petcu Emanuela;
13. Vizionare si dezbatere a filmului „Ocolul pamantului in 80 de zile” – prof. Simona Craciun;
14. Ziua Portilor deschise – elevi de la Liceul Teoretic Dunarea – prof. Cuza Ghita Valentina;
15. Cahul –Sesiune de comunicări internaționale, martie 2018 – prof. Cuza Ghiță Valentina;
16. Vizionare și dezbatere a filmului „The Pursuit of Happyness” – prof. Petcu Emanuela, clasa a XIa S;
17. Festivalul de Sf. Andrei – responsabili: arhid. Adrian Marin şi pr. prof. Spînu Stelian;
18. Pelerinaj Manastirea Putna cu elevi din Clasele XI P, XI S, X S si IXP –februarie 2018, prof. Petcu Emanuela;
19. Participare Sesiunea reionala de comunicari stiintifice ” Nonviolenta este arma celor puternici”- prof Crăciun Simona;
20. Acțiune de voluntariat ”Dăruiește speranta”- prof Crăciun Simona;
21. Lectie demonstrativa clasa a XII S – Constituirea Romaniei moderne– prof. Cuza Ghita Valentina;
22. Activitate Letters to Santa- clasa II, decembrie 2017 - Prof. Petcu Emanuela;
23. „Mother’s Day” – felicitari pentru mama –clasa a II-a - prof. Petcu Emanuela.
24.

Referat – Metode activ participative in predarea stiintelor sociale– prof. Cuza-Ghita Valentina;

25. Referat – Primul razboi mondial- Marasti, Marasesti, Oituz, responsabil prof. Cuza Ghita Valentina;
26. Lectie demonstrativa – Imperiul Roman-prof. Silivestru Oana;
27. Organizator Proiect Național- ” Promovarea imaginii scolii”- prof. Crăciun Simona;
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28. APV ” CHANGE MINDS”, Cork, Irlanda, mai 2018 - prof. Cuza Ghita Valentina;
29. P.E.A.C.E. – proiect Etwinning (desene tematice, creare de videoclipuri tematice, creare de felicitari de Craciun si schimb de
felicitari/cadouri cu elevii din Turcia) septembrie 2017- februarie 2018; prof. Petcu Emanuela;
30. Activitati dedicate zilei de 1 Decembrie „Ziua nationala a Romaniei”– responsabil prof. Cuza-Ghita Valentina și Silivestru Ionica;
31. Activitati dedicate zilei de 24 ianuarie „ Unirea prin pod de copil” - responsabil Prof. Ionica Silivestru;
32. Serbarea de Craciun „Colindam, Doamne, colind..’ – prof. coordonator: diac. Prof. Marin Adrian;
33. Activitate “Să ne împrietenim cu Eminescu sărutandu-i versul” – responsabil pr. prof. Spinu Stelian și Daniela Gheorghiu;
34. Participare in calitate de oranizator a Olimpiadei de Istorie si Societate în dimensiune virtuala- Faza județeană, Prof. Cuza Ghita
Valentina.
35. Participare in calitate de oranizator a Concursului National Cutura si civilizatie in Romania, Participare in calitate de oranizator a
Olimpiadei de Istorie si Societate în dimensiune virtuala- Faza județeană, Prof. Cuza Ghita Valentina.
36. Organizator Cerc metodic al profesorilor de istorie si socio-umane, Grecia -semestrul I si Cehia - semestrul al II lea-prof. Cuza-Ghita
Valentina
37. Insotitor lot olimpic la Olimpiada Nationala de istorie, Alba Iulia, aprilie 2018, prof. Cuza Ghita Valentin;
38. Participare in calitate de oranizator a Olimpiadei de Istorie si Societate în dimensiune virtuala- Faza județeană, Prof. Cuza Ghita
Valentina.
39. Referat – „Competente cheie dezvoltate prin disciplina istorie ”- prof Cuza Ghita Valentina.
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40. Organizare Concurs Regional Interdisciplinar ” Glasul Francofoniei”- prof. Soitu Daniel;
41. Youth Exchange ”CHANGE MINDS”, Constanta- Galati, Romania , martie 2018- prof. Cuza Ghita Valentina;
42. Youth Exchange ”CHANGE MINDS”, Skibbereen, Irlanda, august 2018 - prof. Cuza Ghita Valentina
43. Evaluare Olimpiade Judetene- prof. Cuza Ghita Valentina, Silivestru Adrian, Șoitu Daniel;
44. Traducere carte de poezii în limba engleză “Philosophy of a moment”- autor John Xenea, editura Hoffman – ISBN 978-606-46-01087- martie 2018, prof. Petcu Emanuela;
45. Traducere carte de poezii în limba engleză “Through Celestial Places”- autor John Xenea, editura Hoffman– ISBN 978-606-46-01933–mai 2018; prof. Petcu Emanuela;
46. Parteneriat cu ONG-ul “Asociatia Tinerilor Activi Civic”;
47. Parteneriat cu “Junior Achievement Romania ”;
48. Proiectul înscris în Calendarul de Activităti Educative Naţionale, avizat de MENCS, nr. 28269/11.03.2016, poziţia 44, secţiunea A1,
,,Teologia în Contemporaneitate’’ – ediţia a V-a, coordonator principal, prof. dr. Butuc Gheorghe. Proiectul se desfășoară pe
parcursul întregului an școlar și cuprinde trei etape:
a. Concurs de pictură: „Culorile – lumina sufletului”;
b. Simpozion ştiinţific: „Mărturisitori ai dreptei credințe din eparhii în perioada regimului comunist” ;
c. Festival de muzică religioasă: „Toată suflarea să laude pe Domnul”;
49. Organizarea Simpozionului naţional ,, Mărturisitori ai dreptei credințe din eparhii în perioada regimului comunist”, în data de
28.11.2017;
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50. Organizarea Simpozionului Interliceal ,,Unitatea de credință în gândirea Sfinților Trei Ierarhi", 27.01.2018, coordonator pincipal,
pr. Spiritual Călin Toderiţă şi prof. dr. Butuc Gheorghe;
51. Proiectul “Supravieţuitorii climei”, înscris în CAERI 2018 nr. 24986-2-22.01.2018 poziţia 1308, în parteneriat cu Colegiul Naţional
Mihail Kogălniceanu Galaţi, catedra de științe, 07. 06. 2018. În cadrul acestui proiect, la workshop-ul desfăşurat pe 7.06.2018, la
activitatea “ Apa izvorul vieţii”, secţiunea Determinări chimice de laborator “ Duritatea apei, alcalinitatea, aciditatea acesteia”, echipa
formată din elevii Bulimar Manuel, Răpcianu Ilie şi Roşu Daniel , au obţinut locul I, iar la Secţiunea Rebus-aritmogrif- ghicitori “ AquaMagia apei”, premiul al III lea. La secţiunea Arta verde eleva Costea Teodora, clasa aXa P, a obţinut premiul al IIlea;
52. Realizarea lotului de elevi participanţi la ,,Ȋntâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea” - Sibiu 5-9 septembrie 2018; activitatea se
va desfășura sub formă de ateliere și are ca scop formarea tinerilor prin participarea la proiecte educative, duhovnicești, culturale și
artistice pentru ca aceștia să devină, la rândul lor, formatori în comunităţile din care provin;
53. Participare Conferinta Gateway to ELT organizata de Fischer International, prof. Petcu Emanuela;
54. Lectie demonstrativa clasa a XII P – Constituirea Romaniei moderne– prof. Cuza Ghita Valentina;
55. Referat - “Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor ”- prof Silivestru Adrian;
56. Activitate “Sa gandim corect”- responsabil prof. Silivestru Adrian;
57. Vizita Șantier de pictura - prof. Petcu Emanuela si Cuza Ghita Valentina – clasele IXP si XIP;
58. Vizita Muzeul Casa Cuza prof. Petcu Emanuela, Cuza Ghita Valentina – clasele IXP si XIP;
59. Ziua Europei- Spring Day- locul I, prof. Petcu Emanuela;
60. Activitate- Francofonia si Biblioteca Franceza, prof. Petcu Emanuela, prof. Craciun Simona;
61. Targul Micilor Antrepenori- prof. Cuza Ghita Valentina;
62. Articol in revista „Different and the same”, nr. 6, issn 2286-2757, prof. Petcu Emanuela;
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63. Mirunette Language Competition- prof. Petcu Emanuela;
64. ”Seminar League” – ediția a doua, organizator pedagog Boroș Ionuț;
65. Duminica Ortodoxiei - procesiune cu icoane de la Catedrala Arhiepiscopala la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la
Dunărea de Jos;
66. Tradiţionalul Pelerinaj de Florii, care aminteşte de momentul Intrării Mântuitorului Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului;
67. La marele praznic al Înălţării Domnului, când în Biserica Ortodoxă sunt cinstiţi eroii neamului românesc, la Seminarul Teologic „Sf.
Ap. Andrei“ din Galaţi, a fost săvârşită Sfânta Liturghie, iar toţi elevii de la clasele primare ai acestei şcoli au fost împărtăşiţi cu Sfintele
Taine. În continuare, preoţii capelei au oficiat la Troiţa din curtea Seminarului, în prezenţa elevilor seminarişti şi a credincioşilor, slujba
de pomenire a „fericiţilor întru adormire eroi”;
68. În perioada 22–26 mai a.c., cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol
Andrei” din Galaţi, s-au desfăşurat probele de aptitudini pentru elevii înscrişi la examenul de admitere;
69. Examenul de atestat al absolvenţilor clasei a XII-a;
70. Participare la Sfânta Liturghie si la discuțiile din Pădurea Mănăstirii Buciumeni in ziua sărbătorii Sfintei Treimi - hramul Manastirii;
71. În ziua de 15 iunie 2017, la Teatrul Dramatic „Fani Tardini“ din Galaţi, a avut loc serbarea de sfârşit de an şcolar: ”Unitatea de
credință și de neam” şi festivitatea de premiere a elevilor Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“.
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Activitatea spiritual-duhovnicească:

Activitatea spiritual-duhovnicească desfăşurată în Seminarul Teologic Sf. Ap.Andrei, în anul şcolar 2017-2018, cuprinde următoarele
aspecte:
 12.09.2017 – deschiderea anului şcolar în Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei ”, prin participarea elevilor seminarişti la Sfânta Liturghie
şi la slujba de Te Deum,primind binecuvântarea din partea ierarhului locului, ÎPS Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos;
 21.09.2017 – Slujba Aghesmei şi sfinţirea şcolii şi a căminului;
 01.10.2017 - Hramul clasei a X-a pastoral Acoperamântul Maicii Domnului
 Ajunul sărbătorii – Vecernie şi Litie
 Sf. Liturghie
 Parastas şi Slujbă de mulţumire în clasă
 12.10.2017 - Taina Spovedaniei pt clasele primare si clasa a VI-a;
 13.10.2017 – Sf. Liturghie si împărtășirea micilor seminariști;
 18.10.2017 - Hramul clasei a XI-a patrimoniu – Sf. Ap. Luca
 Ajunul sărbătorii – Vecernie şi Litie
 Sf. Liturghie
 Agheasmă şi Slujbă de mulţumire în clasă
 16.10.2017 - participarea elevilor seminarişti la Vecernia sărbătorii Trecerii moaştelor Sf.Ap. Andrei la Galaţi la Catedrala
Arhiepiscopală şi la procesiunea cu moaştele Sfântului Apostol Andrei, ale Sfântului Ioan Casian şi ale Sfântul Nectarie Taumaturgul;
 17.10.2017 – participarea elevilor seminarişti la Sfânta Liturghie, în cinstea trecerii moaştelor Sf. Ap. Andrei la Galaţi;
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 01.11.2017 – Sfânta Liturghie şi slujba de Te Deum la deschiderea lunii Sf.Ap. Andrei în Seminarul Teologic;
 08.11.2017–participarea a trei grupe de elevi seminarişti la hramul parohiei ”Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din localitatea Şendreni, la
hramul mănăstirii Metoc şi la hramul bisericii ”Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Brăila;
 06.11.2017 - Taina Sfântului Maslu şi acatistul Sf. Nectarie;
 07.11.2017 - Seară duhovnicească – Sf. Nectarie, model de slujire sfântă şi trăire duhovnicească, cu elevii şcolii;
 08-09.11.2017- Sărbătoarea Sf. Nectarie Taumaturgul –al doilea ocrotitor al capelei Seminarului Teologic;


Priveghere în capela şcolii în ajun;



Sfânta Liturghie în capela şcolii, unde au fost aduse spre închinare moaştele Sf. Nectarie aflate în patrimoniul spiritual al
eparhiei;



Vizionarea de către elevii seminarişti, în sala de conferinţe a filmului realizat de Trinitas TV: Viaţa şi minunile Sfântului
Nectarie Taumaturgul;

 10.11.2017 - Sfinţirea căminelor studenţeşti – un gup de 20 elevi seminarişti;
 13.11.2017 - Hramul clasei a X-a patrimoniu – Sf. Ier. Ioan Gură de Aur
 Ajunul sărbătorii – Vecernie şi Litie
 Sf. Liturghie
 Parastas şi Slujbă de mulţumire în clasă
o -14.11.2017 - Hramul clasei a XI-a pastorală – Sf. Ier. Grigorie Palama
 Ajunul sărbătorii – Vecernie şi Litie
 Sf. Liturghie
 Agheasmă şi Slujbă de mulţumire în clasă
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 21.11.2017 – participarea unui grup de 10 elevi (în ajun la slujba de priveghere, iar în ziua hramului la Sf. Liturghie) la hramul bisericii
Vovidenia din Galaţi;
 6 – 24.11.2017- Taina Spovedaniei pt elevii seminarişti;
 23.11.2017 - Taina Spovedaniei pt clasele primare si clasa a VI-a;
 24.11.2017 - Sf. Liturghie si impartasirea micilor seminaristi;
 25.11.2017 - participarea unui grup de elevi din clasa a XI- a, însoţiţi de pr. spiritual, la hramul căminului de bătrâni „Speranţe pentru
vârsta a treia”;
 25.11.2017 – participarea unui grup de 10 elevi, însoţiţi de pr. Toderiţă Călin, la hramul şcolii speciale nr. 2 „Constantin Pufan”;
 27.11.2017- „Călători pe cărările sfinţilor”- moment liturgic prilejuit de scoaterea spre închinare a Sfintelor moaşte aflate în patrimoniul
spiritual al Dunării de Jos şi întâmpinarea moaştelor Sfântului Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistriţa - Vâlcea ;
 29.11.2017 - participarea elevilor seminarişti la Sfânta Liturghie


participarea elevilor seminarişti la simpozionul interseminarial



participarea elevilor seminarişti la slujba de priveghere închinată Sfântului Apostol Andrei la Catedrala Arhiepiscopală;

 30.11.2017 – participarea elevilor seminarişti la Sfânta Liturghie în capela Seminarului Teologic;
 22.12.2017 – s-a continuat tradiţionala activitatea filantropică „Dare fără sărbătoare” organizată de Consiliul Elevilor Seminarului
Teologic împreună cu elevi de la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, la Centrul de copii cu dizabilităţi din Galaţi;
 11.01.2018 - Sf. Cuv Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte – săvârşirea Sf. Liturghii şi prezentarea vieţii sfântului la elevii
seminarişti;
 17.01.2018 - Sf. Cuv. Antonie cel Mare – prezentarea vieţii sfântului la elevii seminarişti;
 18.01.2018 - Sf. Ierarhi Atanase şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei – săvârşirea Sf. Liturghii şi prezentarea vieţii sfântului la elevii
seminarişti;
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 21.01.2018 - Sf. Maxim Mărturisitorul – săvârşirea Sf. Liturghii şi prezentarea vieţii sfântului la elevii seminarişti;
 25.01.2018 -hramul clasei a X-a pastorală: săvârşirea Sfântei Liturghi şi slujba aghiazmei mici; simpozion închinat Sf. Grigorie Teologul;
 27.01.2018 - Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur –prezentarea vieţii sfântului la elevii seminarişti;
 28.01.2018 -

Simpozion interliceal cu participarea elevilor de la liceele din Galaţi

cu binecuvântarea şi prezenţa IPS Casian

Crăciun,Arhiepiscopul Dunării de Jos;
 29-30.01.2018 – Sf TreiIerarhi - Hramul şcolilor teologice; Slujba vecerniei cu participarea IPS Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de
Jos;
 19-22.02.2018- slujba Canonului celui Mare


Program duhovnicesc în cadrul şcolii – spovedania elevilor



Dialoguri pe teme duhovniceşti la clase şi la capelă

 23.02.2018 - participarea elevilor seminariști la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite în Catedrala Arhiepiscopală cu slujirea IPS
Casian Crăciun,Arhiepiscopul Dunării de Jos;
 25.02.2018 - Duminica Ortodoxiei – procesiune cu icoane de la laMuzeul de arte vizuale;
 27.02.2018- vecernie şi litie în cinstea Sf. Ioan Casian la capela Seminarului;
 28.02.2018– Sf. Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite în ziua de prăznuire a Sf. Ioan Casian;
 07-08.03.2018 - Taina Spovedaniei pt clasele primare;
 09.03.2018 - Sf. Liturghie si impartasirea micilor seminaristi;
 07.03.2018- Sfinţii mucenici din Cherson – elevii clasei a XI-a au participat la Sf. Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală şi s-au închinat
la moaştele sfinţilor din Cherson aflate în patrimoniul spiritual al eparhiei noastre;
 11.03.2018 – în Duminica a treia din post – a Sfintei Cruci – elevii au participat în parohiile lor la programele social-filantropice
organizate de preoţii parohi;
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 21,23.03.2018 – Denia Canonului cel Mare şi Denia Acatistului Bunei Vestiri;
 Program de convorbiri duhovnicești la capela Seminarului Sf. Andrei în perioada Postului Mare - „De pe cărările vieții virtuale, tinerii
caută pe potecile mântuirii, părinți duhovnici echilibrați, iertători și experimentați”:
Elevii seminarişti s-au spovedit şi s-au împărtăşit la începutul şi la sfârşitul postului, însă Sfânta Taină a Spovedaniei s-a săvârşit ori de
câte ori a fost nevoie. De asemenea programul duhovnicesc i-a avut în atenție și elevii de la clasele primare și gimnaziale din cadrul Seminarului.

B. Scoala Altfel, 23-30 ianuarie 2018

Nr activitate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumire
Simpozion Sf. Trei Ierarhi
Utrenie si Sf Liturghie in cinstea Sf. Trei
Ierarhi
Unitatea discursului Teologic La Sf.
Grigore Teologul
Utrenie si Sf Liturghie la Praznicul
Intampinarii Domnului
Vizita Facultatea de Stiinte si Mediu
Vulcanii
Competente digitale - competente teologice
Unitatea testamentara a Sf Scripturi
Peisaj de Iarna - Paint
Minte sanatoasa in corp sanatos-tenis masa
Vizita Biserica "Sf Casian" - santier pictura
Vizita Biserica "Sf Atanasie Patelarie" -

Responsabili
Gh. Butuc
toata lumea
Gh. Butuc
toata lumea
Donose M/ Radu A
Donose M/ Soitu D
Manolache V, Dumitrasc P
Gh. Butuc
Manolache V, Dolea M
Taune S/Dudnic A
Cuza V/ Petcu E
Cuza V/ Petcu E
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santier pictura
Vizionare piesa teatru - Shakespeare Hamlet
Petcu E
"Citeste si tu!"-campanie de promovare a
lecturii
Manolea M
"Copilul de azi, scriitorul de maine!"concurs
Manolea M
"Profesor pentru o zi!"
Manolea M
"Pe aripile cuvintelor!" - club de lectura
Manolea M
"Armata - o scoala altfel" - vizita
Manolea M
Campionat tenis masa - liceu
Dudnic A
Mijloc comun de circulatie - autobuzulvizita TRANSURB
Dudnic A/Craciun S
"Pe calea apei" - vizita APA CANAL
Dudnic A/Donose M
Sportul-stil de viata sanatos-antrenament
Pheonix Galati
Dudnic A
"Elevii de azi-actorii de maine"-Scoala de
televiziune
DudnicA/ManoleaM/CraciunS
Sf Ioan Gura de Aur si problemele vietii
Pr. Dumitrasc P
Filantropia Sf. Vasile cel Mare
Pr. Dumitrasc P
Ostrovul(Insula) - Film ortodox si dezbatere
Pr. Marin A
Stop Bully-ing
Psiholog

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Orarul activităților:

LUNI
8
9

9
5
5

10
5
5

11
1
1

12
1
1

9P
5
5

10 P
5
5

11 P
1
1
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12 P
1
1

6A
14
14

10
11
12
13
14

19
19
8
8
-

19
19
8
8
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

11
11
11
11
-

19
19
8
8
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

6
6
6
-

8
9
10
11
12
13
14

9
2
2
2
2
2
2
-

10
2
2
2
2
2
2
-

11
2
2
2
2
2
2
-

12
2
2
2
2
2
2
-

9P
2
2
2
2
2
2
-

10 P
2
2
2
2
2
2
-

11 P
2
2
2
2
2
2
-

12 P
2
2
2
2
2
2
-

6A
9
20
20
15
15
-

9
24
24

10
10
10

11
24
24

12
7
7

9P
24
24

10 P
10
10

11 P
13
13

12 P
7
7

6A
16
16
21
21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9
25

10
25

11
3

12
3

9P
25

10 P
25

11 P
3

12 P
3

6A
17

MARTI

MIERCURI
8
9
10
11
12
13
14

JOI
8
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9
10
11
12
13

25
26
26
27
27

25
26
26
27
27

3
26
26
27
27

3
7
7
27
27

25
12
12
12
12

25
26
26
27
27

3
12
12
12
12

3
7
7
27
27

17
22
22
22
-

8
9
10
11
12
13

9
4
4
4
4
4
4

10
4
4
4
4
4
4

11
4
4
4
4
4
4

12
4
4
4
4
4
4

9P
4
4
4
4
4
4

10 P
4
4
4
4
4
4

11 P
4
4
4
4
4
4

12 P
4
4
4
4
4
4

6A
4
4
23
23
23
-

VINERI

C. Activităţi desfășurate la învăţământul primar:
 ”Binecuvântare pentru anul școlar 2017-2018” – vizita Înalt Preasfințitului, împărtășirea copiilor;
 ”Ziua Pompierilor din România” – participare la programul organizat în cadru ISU – Galați;
 ”Ai carte, ai parte” – Ziua Educației – Discuții despre Educație, vizionare piesă de teatru la Teatrul Muzical ,,Nae Leonard’’ şi program
artistic în sala de clasă;
 Prezentare PPT şi program artistic cu versuri şi colinde în cinstea Sf.Ap.Andrei;
 1 Decembrie – ziua naţională a României (versuri şi cântece patriotice – program artistic);
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 Sfântul Nicolae – ocrotitorul copiilor (Copiii au invatat cine a fost sfantul Nicolae si ce minuni a facut el; copiii au primit dulciuri şi au
confecţionat ghetuţa lui Moş Nicolae);
 Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou (recital de colinde la Teatrul Muzical ,,Nae Leonard’’ şi program artistic în sala de clasă);
 Eminescu – poet naţional (copiii au recitat poezii şi au expus în desene creaţiile marelui poet);
 ,,Cuza Vodă şi Unirea’’ – copiii au învăţat ,,Hora Unirii’’ şi au expus-o în desene şi creaţii practice;
 ”Primăvara” – realizarea de compoziții aplicative și decorative pentru 1 și 8 Martie;
 ”Gânduri pentru mama” – program artistic cu ocazia zilei de 8 Martie;
 ”Paștele la români” – activități tip șezătoare;
 ”Cinstirea eroilor neamului” – program artistic;
 ”Ziua copilului” – activități practice, serbare;
 ”Bun venit, vacanța mare!” – serbare de sfârșit de an școlar.
Excursii:


clasele I A și I B și preg. A (iunie 2018) - excursie de o zi în județul Buzău unde au vizitat:

- Catedrala Arhiepiscopală din

Buzău
- Seminarul Teologic din Buzău
- Mănăstirea Ciolanu
- Tabăra de sculptura Măgura
- Herghelia de cai de la Cislău


clasele preg. A, preg. B și clasa a III-a (noiembrie 2017) – excursie de o zi în județul Dâmbovița unde au vizitat ”Fabrica de
globuri” – Puciasa



clasa a II-a (noiembrie 2017) – excursie de o zi în București unde a vizitat Muzeul Antipa
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clasele a III-a și preg. B (iunie 2018) – excursie de o zi în București unde au vizitat Palatul Parlamentului și Fabrica de ciocolată
Heidi;



Clasa preg. A - excursie de o zi, comuna Tulucești, județul Galați, unde a vizitat herghelia;



Clasele preg. A și a III-a - excursie de o zi, sat Șivița, com. Tulucești, jud. Galați, Gospodăria Tradițională ”Vatra cu dor”;



Clasa a II-a - excursie de o zi, Slănic Moldova (Mărăști – Târgul Ocna – Slănic Moldova);



Vizite: Muzeul iluziilor optice (preg. B și clasa a III-a), Gradina Botanică – Expoziție fluturi (preg. B), Muzeul Istoriei, Culturii și
Spiritualității Creștine de la Dunarea de Jos – Exploziția ”Artă și ceremonial la mesele regale” (toate clasele).

D. Performanţe la Concursuri şcolare şi olimpiade:

1. Concursul Naţional „COMPER– competență și performanță la limba română, matematică lecturӑ și scriere creativӑ” (Etapa I, Etapa a
II-a, Etapa națională) - clasele 0- IV;
2. Concursul Național ”Gazeta matematică” etapa a II-a – clasele a III-a și preg. B;
3. Concursul Național ”Amintiri din copilărie” – clasa preg. A;
4. Concursul Național ”Natura inspiră și dăruiește” – clasa a II-a.
5. Concursul Național ”Formidabilii” – clasele a II-a și preg. A;
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6. Stoian Andrei Marian, clasa a XI-a Pastorală – Premiat internaţional pentru descoperirea celor două stele variabile Schela V5 ŞI V6
7. Munteanu Alin, clasa a XI-a Pastorală – Marele Premiu la Concursul naţional “Erich Bergel”, Sibiu, 2018; Premiul I – Concursul ”Ada
Ulubeanu”, București; Premiul I – Concursul ”Pompei Hăreșteanu”, Tg. Mureș; Premiul I și Premiul de Excelență – Concursul ”Stela
Maris”, Constanța; Premiul I – Concursul ”Miniatura Romantică”, Galați.
8. Ziua Europei- Spring Day- locul I, aprileie, 2018.
9. Olimpiada de Religie pentru Seminariile Teologice, Baia Mare, 2018: locul I – Blându Vlad (Dogmatică Ortodoxă); locul I – Bulimar
Manuel (Noul Testament); locul III – Dima Andrei (Vechiul Testament); mențiune – Răileanu Cătălin (IBOR) – coordonator prof. Dr.
Gheorghe Butuc.
10. Olimpiada de Pictură, Locul II – Bocăneală Andreea; Locul II – Stratulat Marius, coordonatori: prof. Sergiu Manole și prof. Dolea
Marian.
11. Proiectul “Supravieţuitorii climei”, înscris în CAERI 2018 nr. 24986-2-22.01.2018 poziţia 1308, în parteneriat cu Colegiul Naţional
Mihail Kogălniceanu Galaţi, catedra de științe, 07. 06. 2018. În cadrul acestui proiect, la workshop-ul desfăşurat pe 7.06.2018, la activitatea “
Apa izvorul vieţii”, secţiunea Determinări chimice de laborator “ Duritatea apei, alcalinitatea, aciditatea acesteia”, echipa formată din elevii
Bulimar Manuel, Răpcianu Ilie şi Roşu Daniel , au obţinut locul I, iar la Secţiunea Rebus-aritmogrif- ghicitori “ Aqua- Magia apei”, premiul
al III lea. La secţiunea Arta verde eleva Costea Teodora, clasa aXa P, a obţinut premiul al II-lea;

E. Proiecte Erasmus+ KA1 Youth:
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1. Youth Exchance- CHANGE MINDS, Constanta-Galați, Romania ; prof. Coordonator Cuza Valentina , martie 2018
2. AVS- CHANGE MINDS, Skibbereen, Irlanda prof. Coordonator Cuza Valentina , mai 2018;
3. Youth Exchance- CHANGE MINDS, Skibbereen, Irlanda ; prof. Coordonator Cuza Valentina , august 2018.

F. Proiecte educative desfăşurate:

Nr.

Nume proiect

Iniţiator *

crt.
1.

Cadre didactice Copii/ elevi
implicate

Teologia
contemporaneitate

implicaţi

în Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Pr. Călin Toderiţă
Andrei’’ Galaţi, responsabili Prof. prof.

Emanuela

Dr. Gheorghe Butuc, Prof. Adrian Petcu,
Silivestru – director, Seminarul prof.

Valentina

Teologic ,,Sf. Ap. Andrei’’ Galaţi

Cuza-Ghiţă,

Pr. Prof. Costel Bulgaru – inspector

prof.

de Religie ISJ Galaţi

Diaconu,

Pr. Lect. Dr. Lucian Pietroaia – Pr.
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Miahaela
Prof.

Paul

vicar administrativ al Arhiepiscopiei Dumitraşc,
Dunării de Jos Galaţi

Prof. Dr. Eugen-

Lect. Univ. Dr. Liliana Negoescu – Dan Drăgoi, prof.
Facultatea de Arte și profesor la Ionuţ Şt. Ciubucă
Seminarul

Teologic

”Sf.

Ap. – informatician

Andrei” Galați
Catedra de științe
înscris în CAERI 2018 nr. 24986-222.01.2018

poziţia

1308,

în

“Supravieţuitorii

parteneriat cu Colegiul Naţional

climei”,

Mihail Kogălniceanu Galaţi. În
cadrul acestui proiect, la workshopul desfăşurat pe 7.06.2018,

la

activitatea “ Apa izvorul vieţii”,
secţiunea Determinări chimice de
laborator

“

Duritatea

apei,

alcalinitatea, aciditatea acesteia”
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G. Cursuri de perfecționare ale cadrelor didactice:


curs de “Mentorat” (Prof. Donose Mihaela-Daniela);



cursul de formare ”Pedagogia activităților extracurriculare”;



cursul de formare ”Management și leadership”;



cursul ”Incluziunea copiilor cu cerinte educaționale speciale – perspective în integrarea copiilor cu CES în învățămîntul de masă”;



cursurile de formare din cadrul programului educațional național ”Școala copiilor și părinților fericiți”;



Simpozionul național ”Casa de la școală” ;



curs de “Formator” (Pr. Prof. Bulgaru Costel, Prof. Dr. Butuc Gheorghe, Prof. Cuza Ghiță Valentina, Prof. Radu Rodica, Administrator
Sandu Ionelia Prof. Petcu Emanuela);



Expert evaluator pentru examenele de definitivat si titularizare ( Prof. Silivestru Adrian, Prof. Cuza Ghiță Valentina)



- curs „Managementul clasei, managementul crizei” (Prof. Radu Rodica, Prof. Prof. Silivestru Adrian - curs „Pedagogia activităților
extracurriculare” (Înv. Șorcaru Ecaterina);



- curs „Incluziunea copiilor cu cerințe educative speciale - perspective în integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă” (Înv.
Șorcaru Ecaterina) (Prof. Dudnic Adriana);



curs „Management și leadership” (Înv. Șorcaru Ecaterina) (Prof.Crăciun Simona);



curs „Rolul patrimoniului național în păstrarea identității europene” (Prof. Silivestru Adrian) (contabil Ioniță Cătălina);



curs „Strategii de combatere a mesajelor instigatoare” (contabil Ioniță Cătălina);



curs "Resurse umane" (Secretar Marcu Chirichița) (Administrator Sandu Ionelia);



postliceal "Asistent manager"(Secretar Marcu Chirichița) (Administrator Sandu Ionelia);
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proiect "Ziua internațională a educației" coordonator Prof. Silivestru Adrian;



proiect "Science 4u" participare Prof. Silivestru Adrian;
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III. ACTIVITATEA CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR

1. Prezentare Consiliul Școlar al Elevilor

Componența CȘE

Nume și prenume

Clasa

Președinte

Mihai Ilie

a X-a

Vicepreședinte

Andrei Guțu

a XI-a

Secretar

Costin Marius

a X-a

Director. Dep. Cultură, Educație și Programe Școlare

Puiu Călin

a XI-a

Director Dep. Activități Școlare și Extra-școlare

Costea Andrei

a XI-a

Director Dep. Activități pentru Tineret și Sport

Anghel Dragoș

a XI-a

Director. Dep. Avocatul Elevului

Colibă Mădălin

a X-a

2. Lista de activități
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Perioada

Tema

Observații

10 octombrie 2017

Campanie electorală

Candidații

Responsabili
pentru Consiliul

Școlar

al

posturile din cadrul Elevilor 2017-2018
CȘE

și-au

susținut

discursurile

în

fața

Consilierul Educativ

elevilor
18 noiembrie 2017

Activitatea din Săptămâna
Fructelor și a Legumelor

Activitate desfășurată Consiliul

Școlar

al

în cadrul proiectului Elevilor
SNAC

Consilierul Educativ
Pr.

Prof.

Paul

Dumitrașc
28

noiembrie

–

2 Săptămâna Porților Deschise

decembrie 2017

Activități desfășurate Consiliul

Școlar

al

în colaborare cu elevi Elevilor
și cadre didactice de la
alte școli din Galați și

Consilierul Educativ

Brăila
23-30 noiembrie 2017

Săptămâna “Școala Altfel”

Activități desfășurate Consiliul
în

cuprinsul
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Școlar

al

municipiilor Galați și Elevilor
Brăila.

Consilierul Educativ
Profesori
Reprezentanți

ai

claselor
28 noiembrie 2017

Simpozion

interliceal

interseminarial

și Desfășurat

în Prof. Dr. Gheorghe

“Mărturisitori colaborare

ai dreptei credințe din eparhii”

cu

10 Butuc

seminarii din țară și
numeroase licee din
Galați și Brăila

29 noiembrie 2017

Concertul

“Cântul

Consiliul

Școlar

al

Elevilor

tinerilor, Concert-eveniment, la Arhid. Prof. Adrian

lauda Bisericii” prilejuit cu Teatrul Muzical “Nae Marin
ocazua Sf. Ap. Andrei”

Leonard”

Corul

Seminarului

Teologic Ortodox “Sf.
Ap. Andrei”
29 noiembrie 2017

Expoziția “Icoana – lumina Expoziție de icoane în Profesori din cadrul
credinței”

foaerul

Teatrului catedrei de arte
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Muzical

“Nae Clasele de patrimoniu

Leonard”
16 decembrie 2016

Concertul

“Poveste

de Concert-eveniment în Lect.

Univ.

Dr.

Crăciun”, Sala Polivalentă din care a participat și Eugen-Dan Drăgoi
București

Camerata Juventus în
cadrul

programului

national

“Cantus

Mundi”
19 decembrie 2017

Serbarea

de

Crăciun Interpretarea

“Colindăm, Doamne, colind”

de Lect.

Univ.

Dr.

colinde de către Corul Eugen-Dan Drăgoi
Camerata
Corul

Juventus,
Seminarului

Teologic Ortodox Sf.

Arhid. Prof. Adrian
Marin

Ap. Andrei și clasele Prof.

Inv.

Primar

Mungiu Silvia, Iorga

primare.

Adina,
Florentina,
Ecaterina,
Maria
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Micu
Șorcaru
Pecingină

15 ianuarie 2018

Ziua

culturii

Omagierea

naționale

poetului

– Pomenirea

Mihai poet

Eminescu

marelui Pr. Prof. Dr. Stelian

în

Capela Spînu

Seminarului, recital de
poezii

și

moment

artistic

susținut

de Lect.

Juventus

si

corul

Kinonia

24 ianuarie 2018

Unirii Momente

principatelor române

Univ.

Dr.

Camerata Eugen-Dan Drăgoi

Corul

Comemorarea

Prof. Veronica Ferțu

Prof. Silivestru Adrian

artistice, Prof. Valentina Cuza

recital de poezii și
prezentarea

Conuței

Conachi în făurirea

Consiliul

Școlar

al

Elevilor

unirii.
29 ianuarie 2018

Simpozionul
”Unitatea

interliceal Au participat elevi de Spiritual
de

credință

Pr.

Călin

în la prestigioase licee Toderiță

gândirea Sfinților Trei Ierarhi”

din Galați și Pr. Vicar
Administrativ Lucian
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Consilierul Educativ

Petroaia

Consiliul

Școlar

al

Elevilor
19 aprilie 2018

Proiectul caritabil „Daruieste Parteneriat
speranta!”

încheiat Prof.

între

Liceu Craciun

Tehnologic

“Paul Emanuela

Bujor” si Seminarul Hotnog
Teologic “Sf. Andrei” Consilier

coordonator
Simona

si

Petcu

,

Iulia

,

Educativ

pentru o strangere de Gheorghe Butuc
fonduri,

care

necesare

sunt
pentru

tratentul unui baiat cu
varsta de 2 ani ,
diagnosticat cu regres
psihomotor si sindrom
bipiramidal

cronic

progresiv.
18-19 mai 2018

Targul de licee -in incinta Seimarul si a prezentat ISJ Galati
Univesitatii .

oferta

educationala

pentru anul 2018-2019
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Consilier

educativ

Gheorghe Butuc

9 mai 2018

Spring day! –activitate de tip Echipa Seminarului a Inspectoratul Judetean
concurs, realizata cu ocazia reprezentat Italia cu 3 , Consiliul Judetean al
zilei Europei.

momente artistice, dar elevilor,

si

toate

si feluri de mancare Consiliile Scolare ale
specifice.

În

urma Elvilor din toate liceel

acestora Seminarul s-a înscrise în concurs ,
clasat pe locul I.

profesor coordonator
Emanuela Petcu.

Analiza de nevoi; ținta strategică – analiza SWOT
Puncte Tari
-

-

Implementarea unor noi activități și
parteneriate
Volum de activitate crescut (concerte,
activități, proiecte, responsabilități la nivelul
școlii și la nivel județean
Teologia în contemporanitate;
Relații bune între membrii CȘE-ului și cei ai
CJE-ului
Eficiență( activități implementate pe plan

Puncte Slabe
-

Lipsa de exprimare a unor membri ai
Consiliului
Slabă comunicare între elevii claselor și șefii
acestora
Amenajarea târzie a unor spații propice
pentru activități educative
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educațional și vocațional)
Oportunități
-

Îmbunătățirea imaginii și sporirea CȘE față
de colegii seminariști
Implementarea unor măsuri la cererea
elevilor
Creșterea implicării elevilor în activități
extracurriculare

Amenințări
-

-

Incapacitatea de a finaliza proiecte din lipsa
fondurilor și a resurselor atât materiale cât și
umane
Încărcarea prea mare a programului elevilor

Consilier Educativ,
prof. dr. Gheorghe Butuc
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Prof. Manolache Vasile
Aria curriculară ,,Matematică, Știinte și Ed. fizică”

RAPORT DE AUTOEVALUARE
Anul şcolar 2017-2018

În cursul anului şcolar 2017-2018, subsemnatul Manolache Vasile, titular la Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Andrei” din Galați, pe
catedra de matematica - informatica, am derulat activităţi didactice, școlare și extrașcolare, în conformitate cu prevederile contractului individual
de muncă și ale fișei postului, după cum urmează:
Proiectarea activităţii
- am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale
metodologiilor aflate în vigoare;
- am predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către responsabilul catedrei ,,Matematica, stiinte si
ed. fizica”;
- am elaborat fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;
- am elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele de corectare și notare, adaptînd permanent
procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic;
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- am realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor:
documente în format Microsoft Word, PowerPoint, Excel respectiv pagini Web în limbaj HTML;
- am proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele curriculare şi instituţionale (proiectul „STOP Bullying”
din saptamana seminarului cu participarea elevilor de la mai multe clase).

Realizarea activităţilor didactice
- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare;
- în procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i
formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile;
- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de matematica si TIC atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor
şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice;
- am utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, platforme educaţionale, platforme e-learning,
prezentări Power Point, pagini Web), atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte
realizate de către elevii mei;
- am organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului “Şcoala altfel”: matematica distractiva, concurs de
cunoștinte generale pe platforma online Triviador, icoana din calculator etc.
- am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate de către elevii mei pe parcursul anului şcolar;
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Evaluarea rezultatelor învăţării
- am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca
obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în care au fost
realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ;
- am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi metode clasificate în literatura de specialitate drept
metode moderne: evaluarea prin referate, investigații, proiecte şi portofolii.
- am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în vigoare;
- am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât și părinților acestora;
- am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative.
Managementul clasei de elevi
- am realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social care este clasa de
elevi;
- am monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor mei care interferau cu învăţarea şi adaptarea socială; rezultatele acestor
activităţi s-au răsfrânt în mod pozitiv asupra randamentului școlar al acestora;
- am realizat program de pregătire suplimentară cu elevul Stoian Andrei Marian din clasa a XI-a Pastorala, capabil să obțină perfomanțe școlare
deosebite; eficiența acestor activități s-a reflectat în obținerea premiului I la faza judeteana și a medaliei de bronz la faza nationala a O.T.I. –
elevul Stoian Andrei
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- programele de pregătire suplimentară cu elevii capabili să obțină performanțe școlare deosebite, precum și activitățile de remediere școlară au
fost desfășurate în școală;
- am completat documentele necesare fișelor psiho-pedagogice ale elevilor din clasa unde sunt diriginte.
Managementul carierei şi al dezvoltării personale:
- am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală;
- am participat la cercurile metodice organziate de ISJ Galati
- am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii mei
şi părinţii acestora;
- am realizat şi actualizat portofoliului meu profesional, ori de câte ori au apărul modificări şi noi achiziţii profesionale.
Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare
- sunt membru al Asociației profesorilor de informatica „Tudor Sorin” Galati;
- am respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-mă
activ în crearea unei culturi a calităţii la nivelul şcolii noastre.
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RAPORT DE ACTIVITATE
AN ȘCOLAR 2017 – 2018

ACTIVITĂŢI CEAC
-

S-au întocmit Planul Managerial și Operațional al CEAC pentru anul școlar 2017-2018 , în timpul stabilit.

-

S-au identificat strategii manageriale, de coordonare a domeniilor vulnerabile ce trebuie să răspundă cerințelor comunității,
Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

-

S-au distribuit în cadrul CEAC responsabilități între membrii Comisiei.

-

S-au afișat la avizier documentele CEAC

-

S-au verificat documentele școlare(cataloage, condici de prezență) eliminând lacunele și erorile.

-

S-a organizat monitorizarea callității educației pentru toate formele de învățământ, inclusiv cea de tip ,,After school" cu specific
educativ-cultural.

-

S-au elaborat activităţi împreună cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea apropierii familiei de Biserică, mai ales pentru
cele dezorganizate sau mono-parentale.

-

S-au implicat elevii în proiecte de anvergură, de autocunoaştere şi relaţionare.

-

Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi schimburi de experienţă.

-

S-au responsabilizat elevii, părinții acestora prin intermediul unor chestionare de satisfacție, Acorduri de Parteneriat între ȘcoalăFamilie-Biserică.

-

S-au raportat pe platforma MENCȘ activitățile, planurile de școlarizare, inițializând o pagină nouă corespunzătoare anului școlar
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curent.
-

S-au făcut raportări către ISJ Galați asupra rezultatelor și parcursului școlar al absolvenților claselor a XII a
Raportor, Prof. Manolache Vasile
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RAPORT EXPLICATIV
COMPARTIMENT CONTABILITATE

În cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Andrei” funcţioneaza distinct un compartiment financiar-contabil condus de un administrator
financiar (contabil şef). Acest compartiment este în strânsă legatură cu celelate compartimente funcţionale , respectiv: secretariat ,directoriat ,
colegiul profesoral, consiliul de administraţie , precum şi cu serviciul de aprovizionare – desfacere.
Contabilul şef răspunde de eficienţa activităţii economice şi de respectarea dispoziţiilor şi indicaţiilor date de organele ierarhice în legătură cu
problemele de care se ocupă în cadrul serviciilor. Totodată, prin funcţia pe care o ocupă, administratorul financiar participă la discutarea şi susţinerea
activităţii proprii .
Principale linii strategice ale serviciului contabilitate

1.

Respectarea legislatiei ,

2. Planificarea atenta a bugetului de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare in termenele siin conditiile prevazute de lege pentru toate
segmentele esentiale: cheltuieli de personal,materiale,burse, capital.
Pe aceste segmente,prioritatile sunt:
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- personal – dimensionarea fondului de salarii prin analizarea statelor de functiuni , a eventualelor majorari salariale, acordarea de drepturi prin
avansare.
- materiale – luarea in calcul a principalelor elemente de cheltuieli :
> hrana si cazarea elevilor ;
> acoperirea cheltuielilor cu utilitatile publice ;
> stabilirea si respectarea necesarului de materiale de intretinere si curatenie ;
> intocmirea si respectarea unei programari in ceea ce priveste efectuarea de dezinfectii,dezinsectii, deratizari etc.;
> administrarea eficienta a fondurilor extrabugetare ;
> estimarea fondurilor necesare pentru dotarea suplimentara cu carti a bibliotecii ,cu mobilier scolar , a laboratoarelor.
- capital – continuarea lucrarilor de reabilitare a internatului.
3.

Exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra operatiunilor care afecteaza fondurile publice prin verificarea sistematica a
operatiunilor din punct de vedere al legalitatii,al regularitatii si a controlului bugetar. Totodata, se exercita controlul financiar preventiv propriu
prin inscrierea in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv dupa verificarea completarii documentelor in
concordanta cu continutul acestora,verificarea semnaturilor persoanelor autorizate, verificarea existentei actelor justificative specifice
operatiunilor prezentate la viza si verificarea legalitatii si regularitatii si ,dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare sau de
angajament.
56

4.

Intocmirea trimestriala a bilantului cu toate anexele si rapoartele aditionale si anual.

5.

Inregistrarea tuturor operatiunilor contabile in evidenta sintetica si analitica , in registre,intocmirea balantei lunare precum si a balantelor
analitice pentru alimente ,materialer curatenie,furnituri birou,combustibili,materiale cu caracter functional,obiecte de inventar in magazie si in
folosinta,mijloace fixe amortizate sau cu amortizare lunara.

6.

Intocmirea lunara a situatiilor recapitulative a salariilor,insotite de grafice de plata,de ordinele de plata a contributiilor, intocmirea si
depunerea in termen a declaratiilor la somaj,sanatate,finante , pensii etc.

7.

Intocmirea Fluxului Informational si Circulatia documentelor ,aferente intregii unitati (tipuri de documente folosite,cine le
completeaza,destinatia lor,termene,raspunderi etc ).

8.

Optimizarea Programului de interogare si accesare a bazei de date a unitatii si conlucrarea cu Primaria Municipiului Galati si cu Inspectoratul
Scolar Judetean (posibilitatea de a primi la calculator informatii sintetice si permanent actualizate privind principalele domenii de activitate ale
administratiei locale :planificarea si executia bugetului , date statistice tip SC,S1 ,manuale,posturi,state de functiuni,costuri pe elev,baza materiala
etc) in special in ceea ce priveste culegerea si prelucrarea informatiilor

9. Intocmirea planului de munca al unitatii si salariile conform cu statul de

functiuni,instruirea si controlul periodic al persoanelor care gestioneaza

valori materiale si banesti.
10. Clasarea si pastrarea tuturor actelor justificative de cheltuieli,documentelor contabile, fiselor,balantelor de verificare ,raspunde de arhiva financiar
contabila.
11. Luarea de masuri pentru efectuarea de reparatii si igienizarea localurilor scolii

la inceputul noului an scolar.

12.Organizarea ,la sfarsitul fiecarui an calendaristic si ori de cate ori este nevoie , a inventarierii valorilor materiale si banesti, a furnizorilor ,a
creditorilor si clientilor,inscrierea in liste speciale a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe propuse spre casare ,precum si instruirea si
controlul asupra persoanelor unitatii in vederea efectuarii corecte a operatiunilor de inventariere.
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13. Asigurarea transparentei si a judecatii in defalcarea fondurilor alocate de Ministerul Educatiei, continuarea finantarii unitatii pe forme de
invatamant si pe surse, sporirea conlucrarii cu Consiliul Judetean si Local, dar si cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos care supervizeaza ca toate
actiunile din cadrul unitatii sa se desfasoare conform regulilor credintei ortodoxe.
Creditele alocate Creditele alocate la data de 30.09.2018 au fost
de la bugetul local in valoare de 443.000 lei , după cum urmează :
Titlul II

Cheltuieli materiale si servicii

Titlul IX

Asistenta sociala-CES

Titlul XI

–

Burse

403.000 lei
-

9.000 lei

-

31.000 lei

Şi de la bugetul de stat în valoare de 1.749.738 lei :
Titlul I
Titlul IX

Cheltuieli de personal

=

Asistenta sociala-naveta elevi =

Titlul XI Burse-bani de liceu

1.720.438 lei
13.000 lei
= .

16.300 lei

Plăţile efectuate la data de 30.09.2018 au fost în valoare de :
Bugetul local = 436.528 lei
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Bugetul de stat
Titlul I

= 1739.604 lei

Cheltuieli de personal

=

1.712.706 lei

Titlul IX Asistenta sociala -naveta elevi

=

12.891 lei

Titlul XI Burse- bani de liceu

=

14.007 lei

VENITURILE încasate pana la 30.09.2018, au fost în valoare de 231692 lei ,reprezentând:
1. venituri din închirierea spaţiului = 1210 lei
2. venituri din regie hrană elevi primar și gimnazial = 16.930 lei
3. venituri pentru hrană elevi liceu si elevi primar și gimnazial = 213.552 lei
Din veniturile încasate s-au facut cheltuieli în valoare 231.000 lei (adică toate veniturile), reprezentând:
1. materiale de curăţenie = 1.944 lei
2. cheltuieli cu reparaţiile şi întreţinerea claselor învăţământ primar,deratizări = 23.848 lei
3. cheltuieli cu alimente = 200.680 lei
4. obiecte de inventar = 4.528 lei :fete de masa si vesela (farfurii si boluri) pentru cantina.
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Denumire
obiectiv
Curățenie
generala
Întreținere clădiri
Fete masa
Deratizare
Total cheltuieli

Suma
cheltuita
1451,83
8103,97
2088,49
4837,35
16481,64

Contabil Sef,
Ec. IONITA CATALINA GABRIELA
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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE
DE STIINTE UMANISTE
ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Comisia metodică de Științe Umaniste şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program la care şi-au adus contribuţia toţi membrii
şi a avut următoarele obiective:









Proiectarea activităţii didactice pe baza programelor scolare, cu accent pe unitatea de învăţare, particularitatile elevilor si stilul lor de
invatare
Predarea, însuşirea si evaluarea cunoştinţelor folosind metode active-participative centrate pe elev
Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională, a comunităţii si istoria UE
Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună
Integrarea elevilor minoritari în comunitatea şcolară şi locală
Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare
Pregatirea elevilor pentru examenul national de Bacalaureat
Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice
Planificările şi proiectarea activităţii didactice au fost întocmite şi predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare
obiect al ariei curriculare, folosindu-se de materiale didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de
către elevi. Copiii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de istorie, geografie, limbi moderne,
limba romana.

Astfel:
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Au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din istoria naţională: Holocaust; Ziua Naţională a României; 24
Ianuarie –Unirea Principatelor Române; organizându-se cu această ocazie expoziţii, concursuri cu temă, la nivelul claselor a X-a, precum
şi vizioanare de materiale, aceste activităţi fiind pregătite de către doamna profesoară Cuza-Ghita Valentina.
În ceea ce priveşte activităţile scolare si extraşcolare, menţionez următoarele activităţi ale membrilor comisiei:

SEPTEMBRIE:


Discutarea programelor scolare



Alegerea manualelor



Alegerea optionalelor



Aplicarea testelor initiale



Ziua Europeana a Limbilor – responsabili Prof. Petcu Emanuela si Prof. Craciun Simona



Referat –responsabil prof. Cuza Ghita Valentina

OCTOMBRIE:


Predarea planificarilor



Discutarea testelor initiale si masuri de ameliorare



Activitate: My class (school things) – clasa I - responsabil Prof. Petcu Emanuela



Referat – responsabil prof. Simona Craciun



Activitate “Sa gandim corect”- responsabil prof. Silivestru Adrian
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Partcipare la Noaptea Cercetatorilor – Facultatea de Mecanica, prof. Petcu Emanuela, Cuza Ghita Valentina cu elevi de la clasele IXP si
XIP



Lectie demonstrativa “Avantaje şi dezavantaje ale globalizarii”- prof. Soitu Daniel



Excursie la Marasesti – Marasti- Lepsa „ Eroi au fost , eroi sunt inca”– repsonsabili Pr. Prof. Dumitrasc Paul, prof. Petcu Emanuela, Cuza
Ghita Valentina clasele IXP, XIS si XIP

NOIEMBRIE :


Activitate Thankgiving Day- webquest si prezentari power point - responsabil Prof. Petcu Emanuela si Prof. Craciun Simona



Lectie demonstrativa clasa a XII P – Autonomii locale si Institutii centrale – prof. Cuza Ghita Valentina



Saptamana educatiei globale: - responsabili Prof. Cuza Ghita Valentina si Prof. Butuc Gheorghe



Vizita Santier de pictura prof. Petcu Emanuela si Cuza Ghita Valentina – clasele XP si XIIP



Vizita Muzeul Casa Cuza prof. Petcu Emanuela, Cuza Ghita Valentina – clasele IXP si XIP



Activitate: „What’s in a name?” – prezentari power point ale sfintilor a caror nume il purtam clasele IX-XII prof. Petcu Emanuela



Ziua Portilor deschise – elevi de la Liceul Teoretic Dunarea – prof. Cuza Ghita Valentina



Serbarea de Sf. Andrei – responsabil pr. prof. Spinu Stelian

DECEMBRIE



Referat „Lectura azi” – pr. prof. Spinu Stelian
Activitate Letters to Santa- clasa II - Prof. Petcu Emanuela
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Referat – Metode activ participative in predarea istoriei – prof. Cuza-Ghita Valentina



Referat - “Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor ”- prof Silivestru Adrian



„Dear Santa” (clasa aIIa) scrisori catre Mos Craciun – decembrie 2017, prof. Petcu Emanuela



Activitati dedicate zilei de 1 Decembrie „Ziua nationala a Romaniei”– responsabili prof. Cuza-Ghita Valentina si prof. Silivestru Ionica

IANUARIE :


Activitate “Sa ne imprietenim cu Eminescu sarutandu-i versul” – responsabili Prof. Gheorghiu Daniela si pr. prof. Spinu Stelian



Activitati dedicate zilei de 24 ianuarie „ Unirea prin pod de copil” - responsabil Prof. Ionica Silivestru



Activitati dedicate zilei de 24 ianuarie „Unirea Principatelor Romane” – responsabil Prof. Cuza-Ghita Valentina



Vizionare si dezbatere a filmului „The Pursuit of Happyness” – prof. Petcu Emanuela, clasa a XIa S



Referat “Scoala si educatia intre traditie si modernism” – prof. Petcu Emanuela

Februarie:
 Discutarea programelor scolare si completarea planificarilor semestriale


Referat – Primul razboi mondial- Marasti, Marasesti, Oituz, responsabil prof. Cuza Ghita Valentina



Pregatire Bac- prof. Silivestru A., Cuza GhitaV., Spinu Stelian, Soitu Danie



Lectie demonstrativa – Imperiul Roman-prof. Silivestru Oana



Organizator Proiect Național- ” Promovarea imaginii scolii”- prof. Crăciun Simona
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P.E.A.C.E. – proiect Etwinning (desene tematice, creare de videoclipuri tematice, creare de felicitari de Craciun si schimb de
felicitari/cadouri cu elevii din Turcia) septembrie 2017- februarie 2018; prof. Petcu Emanuela
Pelerinaj Manastirea Putna cu elevi din Clasele XI P, XI S, X S si IXP –februarie 2018, prof. Petcu Emanuela
Organizator la Concursul judetean „ Istorie si societate in dimensiune virtuala”- prof. Cuza Ghita Valentina

Martie:


„Mother’s Day” – felicitari pentru mama –clasa a Iia, responsabil Prof. Petcu Emanuela



Referat – „Competente cheie dezvoltate prin disciplina istorie ”- prof Cuza Ghita Valentina.



Organizare Concurs Regional Interdisciplinar ” Glasul Francofoniei”- prof. Soitu Daniel



Youth Exchange”CHANGE MINDS”, Constanta- Galati, Romania , martie 2018- prof. Cuza Ghita Valentina



Evaluare Olimpiade Judetene- prof. Cuza Ghita Valentina, Silivestru Adrian, Șoitu Daniel



Simulare examene Bac



Pregatire Bac- prof. Silivestru A., Cuza GhitaV., Spinu Stelian, Soitu Daniel





Traducere carte de poezii în limba engleză “Philosophy of a moment”- autor John Xenea, editura Hoffman – ISBN 978-606-46-0108-7martie 2018, prof. Petcu Emanuela
ParticipareConferinta Gateway to ELT organizata de Fischer International – martie 2017, prof. Petcu Emanuela
- parteneriat cu ONG-ul “Asociatia Tinerilor Activi Civic”



- parteneriat cu “ Junior Achievement Romania ”.

Aprilie :


Insotitor lot olimpic de istorie la etapa nationala a Olimpiadei de istorie, Alba Iulia, aprilie 2018 -prof. Cu Ghita Valentina
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Organizare Cercul metodic al profesorilor de istorie si socio umane–Praga, aprilie 2018- prof. Cuza Ghita Valentina




Pelerinaj Manastirea Cozia, Curtea de Arges, Manastirea Caraiman cu elevi din clasele a XIa P, a IXa P – aprilie 2018, prof. Petcu
Emanuela
Participare Sesiunea reionala de comunicari stiintifice ” Nonviolenta este arma celor puternici”- prof Crăciun Simona



Acțiune de voluntariat ” Dăruiește speranta”- prof Crăciun Simona



Lectie demonstrativa clasa a XII S – Constituirea Romaniei moderne– prof. Cuza Ghita Valentina



Referat- Silivestru Adrian – Metode active si interactive in predarea filosofiei



Vizita Santier de pictura prof. Petcu Emanuela si Cuza Ghita Valentina – clasele XP si XIIP



Pregatire Bac- prof. Silivestru A., Cuza GhitaV., Spinu Stelian, Soitu Daniel

Mai




Participare Cercuri metodice
Ziua Europei- Spring Day- locul I, prof. Petcu Emanuela
Targul Micilor Antrepenori- prof. Cuza Ghita Valentina



APV ” CHANGE MINDS”, Cork, Irlanda, mai 2018-prof. Cuza Ghita Valentina



Evaluator pentru acordarea gradației de merit la disciplinele socio-umane-prof. Cuza Ghita Valentina, Silivestru Adrian;



Pregatire Bac- prof. Silivestru A., Cuza GhitaV., Spinu Stelian, Soitu Daniel



Traduceri in lb. Engleza pentru Arhiepiscopie – Direcția Invatamant - aprilie, mai2018, prof. Petcu Emanuela
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Traducere carte de poezii în limba engleză “Through Celestial Places”- autor John Xenea, editura Hoffman– ISBN 978-606-46-0193-3–
mai 2018; prof. Petcu Emanuela

Iunie :


Organizatori la Concursul national „Cultura si civilizatie in Romania”-prof. Petcu Emanuela și Cuza Ghita Valentina




Lectie demonstrative – Silivestru Adrian –Morala, intre teorie si viata
Pregatire Bac- prof. Silivestru A., Cuza GhitaV., Spinu Stelian, Soitu Daniel



Youth Exchange”CHANGE MINDS”,Skibbereen, Irlanda, august 2018- prof. Cuza Ghita Valentina



Puncte tari:
- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu programele in vigoare
- dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii,
activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev
- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare
- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei
- atingerea obiectivelor propuse în planul managerial
- cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse



Puncte slabe:
- nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului pentru disciplinele istorie, geografie, limba engleza si pentru limbile clasice
- folosirea unor metode învechite de predare-învăţare
- imposibilitatea elevilor de a participa la ore din cauza programului de Cor sau a diferitelor Conferinte anuntate in ultimul moment
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- slaba utilizare a TIC în activitatea de predare


Oportunităţi:
- folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ
- dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii
- folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, valorificarea experienţei proprii a elevilor



Ameninţări:
- numărul mare de elevi cu probleme de comportament
- lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general
Profesorii din această comisie metodica au participat la acţiunile iniţiate de şcoală, atât la nivelul şcolii, cât şi al comunităţii locale. In
același timp membrii comisiei metodice şi-au adus contribuţia la activităţile propuse în cadrul comisiei şi la nivelul şcolii.
Responsabil,
Prof. Cuza - Ghita Valentina

Director,
Prof Adrian Silivestru
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