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DIRECŢII Şl OBIECTIVE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Schimbările sociale foarte rapide, diversificarea pieţei de servicii şi produse educaţionale,
concurenţa atât între sistemul de educaţie şi mass media sau alţi agenţi economici care îşi
atribuie funcţii educative, cât şi între diferite componente ale sistemului (instituţii ale sectorului
public şi privat, diferite filiere de formare,..), necesită o activitate managerială bazată pe o
"gândire antreprenorială" flexibilă, adaptabilă şi creativă.
Reforma structurală în domeniul educaţiei, schimbările majore la nivelul conţinutului
învăţământului, promovarea unui nou sistem de evaluare a rezultatelor şcolare, programele de
formare a profesorilor au creat cadrul legislativ pentru descentralizarea sistemului de învăţământ,
pentru democratizarea şcolii.
Şcoala devine factorul principal în activitatea de proiectare, proiectele dezvoltate de şcoală având
rol determinant în relaţiile acesteia cu alţi factori interesaţi în educaţie.
Planul Managerial al Colegiului Tehnic Raluca Ripan pentru anul şcolar 2017 -2018 a
fost elaborat pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ şi s-a dorit a fi în
concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar românesc în Spaţiul
European al învăţământului în 2017-2018. Premisa fundamentală a fost aceea că învăţământul
trebuie să joace un rol fundamental în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale
a cunoaşterii şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii.
Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activităţi performante şi competitive din sfera cunoaşterii,
din economie, din viata comunităţii. învăţământul poate îndeplini aceasta misiune dacă elevul
care parcurge învăţământul obligatoriu, învaţă pentru a răspunde unor tipuri de finalităţi: învaţă
pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi în comunitate.
Construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat, într-o şcoală dotată cât mai aproape
de nivelul european, a reprezentat şi reprezintă prioritatea conducerii Colegiului Tehnic Raluca
Ripan
Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a PAS elaborate
pentru atingerea urmatoarelor priorităţi, obiective şi ţinte strategice:
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Obiective strategice:
1.Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient
1.1Proiectarea activităţilor manageriale la nivelul şcolii, a comisiilor metodice şi a clasei de
elevi, pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste.
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Planuri manageriale realiste la nivel de şcoală şi comisii
metodice-REALIZAT
1.2 Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate cu accent pe
invatamantul dual
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: Activităţi didactice bazate pe metodele activparticipative la 85% dintre cadrele didactice Creşterea interesului elevilor pentru activităţile
instructiv-educative- REALIZAT
1.3 Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor
rezultate foarte bune la examenele naţionale.
INDICATOR DE PERFORMANTA -Procentul de promovare la examenele nationale va creste
cu 3%-NEREALIZAT
1.4 Reducerea absenteismului şcolar cu precadere a elevilor din invatamantul dual, a riscului de abandon
şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor.

INDICATOR DE PERFORMANTA –Scaderea cu 3% a numarului total de absente NEREALIZAT
Scăderea cu 3 % a numărului actelor de violenţă în cadrul şcolii-REALIZAT

1.5 Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională a cadrelor
didactice
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: creşterea cu 3% a numărului cadrelor participante la
cursuri de formare continuă REALIZAT

2.Eficientizarea procesului instructiv-educativ.
2.1 Adaptarea ofertei școlii la cererea de pe piaţa muncii şi implementarea parteneriatelor de tip dual
în învăţământului profesional; monitorizarea inserției absolvenților și a consilierii/orientării elevilor

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Incheierea a cel putin un parteneriat de tip dual pentru învățamâantul
profesional-REALIZAT
Cresterea cu 5 % a contractelor de parteneriat cu agentii economici pentru acordarea de burse elevilor-REALIZAT

2.2 Asigurarea accesului la învăţământ, prin crearea de şanse egale la educaţie

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Rezultate bune la concursuri şi olimpiade şcolare la nivel judeţean şi
naţional - REALIZAT

2.3 Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale şi dezvoltarea acestora în
vederea creşterii eficienţei educaţiei şi a calităţii actului instructiv-educativ
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INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Asigurarea resurselor didactico-materiale,
financiare în vederea bunei desfăşurări a activităţii instructiv-educative-REALIZAT
2.4 Utilizarea eficientă a fondurilor alocate şi găsirea de surse alternative de
finanţare
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Bugetul de venituri proprii creşte cu 10%- REALIZAT
3. Dezvoltarea

parteneriatului cu instituţii din comunitate si continuarea
demersurilor de colaborare la nivel naţional şi european prin proiecte
educative .
3.1 Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu asociaţii culturale şi sportive şi
agenţii economici.
INDICATOR DE PERFORMANTA Cresterea cu 10% a numarului de contracte de practicaREALIZAT
3.2. Diversificarea programelor educative .
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Cresterea cu 10% a numarului de parteneriate REALIZAT
3.3. Diversificarea domeniilor de colaborare cu parteneri din ţară şi din străinătate.
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:Creşterea cantitativa şi calitativa a programelor de
parteneriat interinstitutional, intern şi international- REALIZAT

4. Îmbunătăţirea imaginii școlii prin comunicarea şi colaborarea cu
comunitatea .
4.1 Îmbunătăţirea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţii
nonguvernamentale, cu asociaţii culturale-sportive, cu sindicatele şi agenţii economici.
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Numărul Contractelor de colaborare incheiate
creşte cu 10%- REALIZAT
4.2 Ȋmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate lansarea blogului scolii
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Numărul şi calitatea acţiunilor de popularizareREALIZAT

Principii
Educaţia - instrument cheie pentru prevenirea excluziunii sociale;
Sistem educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate;
Schimbarea prin educaţie;
Dezvoltare durabilă.
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I. REPERE STRUCTURALE Şl FUNCŢIONALE
1.1.ANALIZA INSTITUŢIONALĂ
Colegiul Tehnic “Raluca Ripan” are pentru anul şcolar 2017-2018 o
organigrama institutionala ce îi permite sa-si desfasoare eficient activitatea:
- 1 post de conducere : director
- 46.49 posturi din care-31.49 didactice ocupate de 36 persoane
-9 posturi didactic auxiliar
-6 posturi nedidactic şi de pază
Pentru buna desfasurare a activitatii , la inceputului anului şcolar s-au format
echipele de lucru, s-a stabilit componenţa comisiilor de lucru, s-au distribuit sarcinile si
responsabilitaţile. Au fost actualizate fisele postului pentru toti angajatii si in formarea echipelor
s-a ţinut cont de calitaţile umane şi profesionale ale personalului, cu scopul comunicarii
eficiente şi al îndeplinirii cu maximum de responsabilitate a sarcinilor . Prioritaţile şi obiectivele
activităţii au fost cuprinse în planurile manageriale

1.2.
ANALIZA
PSIHO-SOCIO-DEMOGRAFICĂ
SĂNĂTATE A POPULAŢIEI SCOLARE

ŞI

DE

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului scolar 2017-2018

IX A

Început an
scolar
Fete
31

25

IX B

26

18

Total IX

57

43

XA

23

15

XB

28

19

Total X

51

34

XI A

26

16

XI B

32

22

Total XI

58

38

XII A

16

14

XII B

22

12

Total XII

38

26

CLASA
Total

204

141

XI Seral

32

23

XII seral

17

10

XIII Seral

TOTAL LICEU ZI

20

10

Total seral
Total Zi + Seral

69
273

43
184

IXprof1-brutar

13

9

IXprof1-carne

15

4

IX prof2-bucatar

10

7

IX prof2-cofetar

19

15

Xprof1-brutar

13

12

Xprof1-carne

12

5

X prof2-bucatar

15

9

X prof2-cofetar

14

14

XIprof1-brutar

14

13

6

XIprof1-carne

11

4

IX prof2-bucatar

12

4

XI prof2-cofetar

10

8

Total profesionala

158

104

I Postliceal

32

23

II Postliceal

23
486

19
330

TOTAL UNITATE

Comparativ cu anul şolar precedent situaţia se prezintă astfel:
Nivel

2017-2018

2016-2017

Liceal IX-X

108(4 clase)

117(4 clase)

Liceal XI-XII

96(4 clase)

90(4 clase)

TOTAL

204(8 clase)

207(8Clase)

Învatământ seral XI –XIII

69(3 clase)

60(3 clase)

Învatământ Profesional

158(6 clase)

143(5clase)

Învatământ Postliceal

58(2 clase)

55(2 clase)

486 (19 clase)

465(18 clase)

Total general

Populatia scolara 2017-2018 fata de 2016-2017

Situaţa pe sexe şi mediul în care elevii au domiciliul se prezintă astfel:
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Anul şcolar

Total elevi

Băieţi

Fete

2017- 2018
2016-2017
2015-2016

486
465
423

154
159
141

332
306
282

Total elevi
TOTAL an şcolar
2017- 2018
TOTAL an şcolar
2016- 2017
TOTAL an şcolar
2015- 2016

Mediu
urban
199
278
193

Mediu rural
287
187
230

Populaţia şcolară ( distribuţie pe naţionalităţi)
Din care :
romani
maghiari
rromi
moldoveni musulmani

486

444

19

18

4

1

465

365

11

25

7

-

423

381

19

17

6

-

8
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Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor la sfârşitul anului şcolar 2017-2018
Situaţia privind mişcarea elevilor precum şi situaţia disciplinară pe parcursul anului şcolar 2017
- 2018, aşa cum au raportat-o diriginţii este prezentată în tabelul următor.
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Miscarea elevilor in anul scoar 2017-2018

AN ŞCOLAR 2017-2018

NIVEL
Liceal
Profesional
Postliceal

An scolar
2015-2016

An scolar
2014-2015

252

PROMOVATI
251

REPETENTI
1

%
Promovare
99.60

%
Promovare
99.60%

%
Promovare
97.1 %

%
Promovare
97.16%

147

124

23

84.35

84.35%

92.92 %

92.64%

49

49

-

100

100 %

100 %

100 %

ÎNSCRIŞI

RĂMAŞI

273
158
55

24
486

An scolar
2017-2018

452

424
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ACTIVITATEA CABINETULUI MEDICAL AN SCOLAR 2017-2018
Asistenta medicala desfasurata in cabinetul medical scolar este asigurata de Dr.Fanache
Tulia si As.Fodor Gabriela si se adreseaza unui numar de 359 de elevi.
Activitatea personalului cabinetului medical scolar consta in:activitati curative (asigurarea
asistentei medicale de urgenta ,consultatii la cerere )precum si actiuni in scop profilactic
Activitati curative:
-acordarea de consultatii medicale la cerere la un numar de 448 elevi
-acordarea de tratamente medicale la un numar de 432 elevi
Activitati profilactice:
-efectuarea triajului epidemiologic dupa vacantele scolare
-evaluarea starii de santate a 71 de elevi in cadrul examenelor medicale de bilant efectuate de
catre medicul scolii la clasele a XII si anul III profesionala in urma carora au fost depistati un
numar de 6 elevi cu afectiuni cronice .
-efectuarea examinarilor medicale periodice de catre asitenta scolii la un numar de 228 din
clasele altele decit cele de bilant in urma carora au fost depistati un numar de 34 bolnavi cronici
Elevii gasiti cu diferite afectiuni cronice au fost indrumati la medicul specialist si au fost
dispensarizati
In urma evaluarii somatometrice a 71elevi de la clasele de bilant 31 de elevi au o
dezvoltare somatica armonica 40 de elevi au o dezvoltare somatica dizarmonica din care 37 de
elevi sunt cu plus ponderal si 3 sunt cu minus ponderal
In cadrul examinarilor medicale de bilant si periodice ,precum si cu ocazia triajelor si a
consultatiilor s-a efectuat si educatie sanitara individual si in grup accentul punindu-se pe un stil
de viata sanatos si pe igena individuala
Tot ca si activitati ale cabinetului mentionam :a avizarea motivarilor absentelor de cauza
medicala,a scutirilor de educatie fizica ,a examinarii copiilor pentru competitii sportive sau
plecare in excursii si concursuri.
Periodic au fost efectuate controale igienico sanitare ale spatiului de invatamint si de
cazare.
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Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Boala
Boli cardiace
Malformatie cardiaca
Boli neuropsihice
Boli endocrine
Astm bronsic
Diabet zaharat
Obezitate
Epilepsie
Vicii de refractie
Tulburari de vedere
Hipoacuzie
Deformari cistigate ale membrelor
Deformari cistigate ale coloanei vertebrale
Hipotrofie ponderala manifesta(subponderali)

2017-2018
11

2016-2017
15

46

19
3
9
3
62
10

Hipotrofie staturala

30
57

16

Sechele de rahitism

20

17

Altele

2

16
7
79

2015-2016

2014-2015

23
8
5
9
3
40
7

23

5
2
43
5

114
87

73
1

93

79

77

1

69

110

1.3. RESURSE UMANE
3.1. Încadrarea cu personal
a.) Situaţia posturilor la începutul anului şcolar
Personal didactic
Personal did. Auxiliar
(nr. posturi)
(nr. posturi)
36
9

Personal nedidactic
(nr. posturi)
6

b.) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat
Număr personal didactic calificat:
Cu definitivat Gradul II
Fără
Gradul 1 Cu doctorat
definitivat
6
5
4
19
2
Comparativ cu anul şcolar precedent situaţia s-a prezentat astfel:

Total cadre
didactice
Doctorat
Gradul I
Gradul II
Definitiv
Debutanţi

Număr personal
didactic
Necalificat
-

An scolar 2017-2018
36

An scolar 2016-2017

An scolar 2015-2016

32

32

2
19
4
5
6

2
18
1
8
3

2
18
6
4
2
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c.) Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:
Funcţia
Număr posturi
Calificarea (Da/Nu)
Administrator financiar
1
Da
Administrator patrimoniu
1
Da
Bibliotecar
1
Da
Secretar
1
Da
Informatician
1
Da
Tehnician
1
Da
Laborant
1
Da
Pedagog
1
Da
Supraveghetor noapte
1
Da
TOTAL
9
d.) Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:
Funcţia
Număr posturi
Calificarea (Da/Nu)
Îngrijitor
4
da
Paznici
1
da
Casier
1
da
TOTAL
6

1.4.SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ
SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2017-2018

Şl

DISCIPLINĂ

LA

Ţinând seama de particularităţile de vârstă a elevilor şi de nivelul lor de pregătire, majoritatea cadrelor didactice au încercat să-şi adapteze metodele şi procedeele de aşa manieră încât
fiecare elev să-şi însuşească minimum de competenţe, priceperi şi deprinderi specifice profilului
sau calificării.
Din raportările diriginţilor la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, situaţia privind rezultatele la
învăţătură şi purtare pe clase se prezintă conform graficelor şi tabelelor din paginile următoare.
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Starea disciplinară la sfârşitul anului şcolar 2017-2018:
Total elevi la început
Nivel

Veniti
Rămaşi

Note la

Plecati

Exmatriculaţi

de an şcolar

Liceu IX-X
Liceu XI-XIII
Liceu seral
Profesionala
Postliceal
Total

108
96
69
158
55
486

purtare sub 7

107
93
52
147
49

3
2
2
8
3

448

2
1
1
2
18

15

1
-

1
16
5
3
6

33
25

34

Total elevi
Total absente
Motivate
Nemotivate
Nr total
absente/elev
Nr absente
motivate/elev
Nr absente
nemotivate/elev

An scolar
2017-2018
486
28815
15092
13723
59.29
31.05
28.23

An scolar
2016-2017
465
31229
19765
11464
67,15

An scolar
2015-2016
423
27234
18134
9100
64.38

42.50

42.86

24,7

21.51

Situaţia absenţelor în ultimii 4 ani
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An scolar 2014-2015
397
23123
14983
8140
58.24
37.74
20.50

Situaţia absenteismului la sfârşitul anului şcolar 2017-2018

Nivel
Liceu IXX
Liceu XIXII
Învatământ
Profesional
Învatământ
seral XI –
XIII
Învatământ
Postliceal

Total

Total
elevi

Total
absenţe

Absenţe
motivate

Absenţe
nemotivate

108

6358

4708

1650

96
158

4411

Nr.
Abs.
/elev

Nr
abs.nem/elev

58,87037

15,27778

45,94792

14,3125

1374

3037

15784

6633

9151

99,89873

57,91772

1818

673

1145

26,34783

16,5942

55

443

41

402

8,054545

7,309091

486

28814

15092

13722

59,28807

28,23457

69

Frecvenţa elevilor a fost slabă media absenţelor pe elev a fost de 59.28 din care motivate 31.05
absenţe/elev si nemotivate 28.23absente /elev
astfel total absenţe pe şcoală-28814
total absenţe motivate -15092
total absente nemotivate 13722
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Nr.
crt

1.
2.
3.
Nr.
crt

1.
2.
3.

CLASE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENŢE LICEU
Total
Total Absenţe
Absenţe
Absenţe
Clasa
Diriginte
elevi
Abs. motivate nemotivate
/elev

Nivel
Liceal

IX A

31

HALJA MONICA

2751

1844

907

88.7

Liceal

XI A

26

1668

1212

456

64.2

Liceal

XB

28

Marincas Adelina
Ristoiu Georgeta

1546

1213

333

52.8

CLASE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENŢE PROFESIONALA
Total
Total Absenţe
Absenţe
Absenţe
Nivel
Clasa
Diriginte
elevi
Abs. motivate nemotivate
/elev
Profesional

XP1

28

Bacotiu Claudia

3790

1501

2289

152

Profesional

IXP1

30

Balla Anamaria

3870

1313

2557

91.3

Profesional

XP2

29

Mezofi Andreea

2543

1167

1376

87.7

CLASE CU CEL MAI MIC NUMĂR DE ABSENŢE
Nr.
crt

1.

Nivel

Clasa

XII
B
2. Liceal IX B
3. Liceal XI B
Liceal

Total Absenţe
Absenţe
Absenţe
Abs. motivate nemotivate
/elev

Total
elevi

Diriginte

22

Cotirla Dana

26
32

Budean Cristina
Rus Camelia

763

630

133

916

764

152

1304

656

648

34.7
35.2
56

Se impun urgent următoarele măsuri:
-lecţii atractive cu activităţi adaptate nivelului de pregatire al elevilor, centrate pe elevi
-activităţi educative şi extraşcolare care să ofere posibilitatea elevilor şi profesorilor de a se
cunoaşte mai bine între ei şi de a se apropria mai mult unii de altii
--comunicare promtă şi eficientă dintre părinte-elev-profesor-diriginte
-reconsiderarea relaţiei profesor –elev, diriginte-părinte
-întâlniri dese şi eficiente ale Consiliilor profesorilor claselor
Nu se poate vorbi de calitate în activitate dacă nu există preocupare pentru a oferi elevilor
activităţi care să-i dezvolte, să le ofere satisfacţii şi sa-i facă conştienţi şi mulţumiţi de importanţa
frecventării cursurilor şi a pregătirii lor pentru ore.
Măiestria profesorului, eficacitatea competenţelor dobândite prin parcurgerea unor programe de
formare se reflectă în rezultatele elevilor, în satisfacţia aşteptărilor acestora, ale familiilor lor şi
nu în ultimul rând ale societăţii.
Ca şi priorităţi pe termen scurt se impune regândirea planurilor manageriale ale comisiilor
metodice şi proiectarea unităţilor de învăţare ale cadrelor didactice având în vedere nevoile
prezente de formare ale elevilor ţinând cont de rezultatele de la sfârşitul anului.
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SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ LA SÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2017-2018
COMPARATIV CU ANI ŞCOLAR PRECEDENTI
AN ŞCOLAR 2017-2018

NIVEL

AN ŞCOLAR 2015-2016

AN ŞCOLAR 2016-2017

AN ŞCOLAR 20142015
Pro
mov
abilit
ate
51.61
%
100
%

Prezen
tati

reusiti

promova
bilitate

prezentati

reusiti

Promovabili
tate

prezentati

reusiti

Promova
bilitate

prezen
tati

reusiti

LICEU - BAC

25

14

56%

14

12

85.71%

16

6

37,5%

31

16

LICEU COMPETENŢE

50

50

100%

35

35

100%

46

46

100%

51

51

PROFESIONAL
ACOMPETENTE

35

35

100%

23

23

100%

14

14

100%

19

19

100
%

POSTLICEALCOMPETENTE

21

21

100%

20

20

100%

16

16

100
%

AN ŞCOLAR 2017-2018
NIVEL
LICEAL

ÎNSCRIŞI

RĂMAŞI

PROMOVA
ŢI

204

200

199
124

PROFESIONAL

158

147

SERAL
POSTLICEAL

69
55
486

52
49

52
49

448

424

TOTAL

AN ŞCOLAR 2016-2017
RĂMAŞ
I

PROM
OVAŢI

%

207
143

196

193

98.47%

132

117

88.64%

60
55
465

42
43

42
43

100%
100%

413

395

95.64%

%

ÎNSCRIŞI

99.5%
84.35
%
100%
100%
94.64
%

AN ŞCOLAR 2015-2016
PRO
ÎNSCR
RĂMAŞI
MOV
%
IŞI
AŢI
201
194
193
99,48%
109
99
87
87,87%
57
56
423

44
42

44
42

379

366

Din datele statistice rezultă că pe parcursul anului scolar 2017-2018 au parasit scoala un
numar de 62 elevi astfel:
la clasele a IX a-Xa- 4 elevi
la clasele a XI a-XII a-4 elevi
la clasele de inv profesional-30 elevi
la clasele XI-XIII seral-18 elevi
la clasele postliceal-6 elevi
Această situaţie este în defavoarea şcolii dovedind faptul că elevii nu sunt suficient
consiliaţi şi nici familiile lor pentru a deveni conştienţi şi responsabili de obligativitatea
învăţământului de 10 clase de necesitatea dobândirii unei calificări profesionale.

REZULTATELE LA EXAMENELE NAŢIONALE





bacalaureat
certificarea competenţelor profesionale nivel 5
certificarea competenţelor profesionale nivel 4
certificarea competenţelor profesionale nivel 3
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100%
100%
96,56
%

Rezultatele la examenul de bacalaureat sunt următoarele comparativ cu anii şcolari precedenti :

elevi înscrişi
elevi prezentat
elevi promovati

in care cu medii

An şcolar 2017 - 2018
26
25
14

An şcolar 2016 - 2017
15
14
12

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-10

6-6,99

7

4

3

-

5

%

7-7,99

8-8,99

4
2
85.71%

56%

An şcolar 2015 - 2016
17
16
6
9-10

6-6,99

1

6

Bacalaureat 2018

60
50
40
30
20
10
0

INSCRISI

PREZENTATI

PROMOVATI

IULIE

21

20

AUGUST

15

15

IULIE+AUGUST

26

25

20

%PROM.

9

NEPROMOVAT
I
11

5

10

33.33

14

11

56.00

45.00

7-7,99

9
51.61%

8-8,99

1

BACALAUREAT 2018 promovabilitate pe discipline și sesiuni
100.00

% Promovabilitate

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Sesiunea iulie 2018
Sesiunea august 2018

Romana
90.00

Matem
60.00

Biologie
100.00

Geografie
100.00

Logica
100.00

86.67

60.00

80.00

100.00

50.00

Sesiunea iulie 2018
Elevi

%
INSCRISI PREZENTATI PROMOVATI NEPROMOVATI PROMOV.

Romana

21

20

18

2

90,00

Matem

21

20

12

8

60,00

Biologie

6

6

6

0

100,00

Geografie

7

7

7

0

100,00

Logica

7

7

7

0

100,00

Total

21

20

9

11

45,00

Sesiunea august 2018
Elevi

%
INSCRISI PREZENTATI PROMOVATI NEPROMOVATI PROMOV.

Romana

15

15

13

2

86,67

Matem

15

15

9

6

60,00

Biologie

5

5

4

1

80,00

Geografie

4

4

4

0

100,00

Logica

6

4

2

0

50,00

Total

15

15

5

10

33,33
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Dacă privim rezultatele de la bacalaureat analizate pe tranşe de medii se situează in zona
mediocrităţii datorită nivelului de pregătire al elevilor la înscrierea în liceu,a lacunelor în
pregătirea de bază,precum şi a pregătirii neconsecvente şi în salturi.

Total elevi

Nr elevi
promovati
BAC

%promovabilit
ate BAC

36
25

14
14

38.88%
56%

Absolventi
Inscrisi BAC

Pentru o creştere calitativă a învăţării se impune urmărirea consecventă a frecvenţei la ore şi la
consultaţii a elevilor, conştientizarea elevilor de necesitatea achiziţionării de manuale strict
necesare în pregătirea pentru lecţii şi pentru examene. Metodele de predare - învăţare trebuie să
fie instructive, centrate pe elev, să contribuie la formarea de deprinderi şi dobândirea de
cunoştiinţe operaţionale.
Inserţia absolvenţilor pe ruta de şcolarizare superioară sau pe piaţa muncii este bună.
CLASA

STUDIAZA

LUCREAZA

TOTAL

IIPL
CLASA
a XII a A
a XII a B
CLASA

Facultate

PL

In domeniu

Alte
domenii

2

-

9

10

21

STUDIAZA

LUCREAZA

TOTAL
Facultate

PL

15

2

5

21

7

3

In
Alte
domeniu domenii
4

1

7

1

SOMER/ plecati
in strainatate
-

Studiaza si
lucreaza

SOMERI/ plecati in
strainatate

2

1

1

2

SOMERI/
plecati in
strainatate

LUCREAZA

TOTAL

Continua studiile

17

7

4

4

2

18

6

3

4

5

In domeniu

Alte domenii

XI P1

XI P2
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Angajaţi
Anul şcolar

2016-2017
2016-2017
2016-2017

Nivel

Postliceal –nivel 5
Liceal –nivel 4
Profesional–nivel 3

Continuă
studiile

2
17
13

Studiaza
si
lucreaza

In domeniu

In alt domeniu

9

10
11
7

2
8

3

SOME
RI/
plecati
in
straina
tate
3
7

1.5 RESURSE UMANE MANAGERIALE. MANAGEMENT,
RELAŢII DE COLABORARE, RELAŢII CU PUBLICUL, IMAGINE,
COMUNICARE
Relaţiile şcolii cu administraţia locală, cu serviciile descentralizate, cu
comunitatea locală au fost de colaborare şi sprijin, cu scopul realizării calităţii în educaţie.
1.Buna pregătire în specialitate şi metodică a cadrelor didactice, experienţa
dobândită s-au reflectat în activitate de calitate la clasă, la activităţile extracurriculare, în
eficientizarea comunicării şi relaţionării intra şi interinstituţionale.Pe parcursul anului şcolar
2017-2018 la nivelul şcolii s-au realizat un număr de 50 de asistenţe şi interasistenţe la ore şi
activităţi. Toate activităţile asistate au fost foarte bine organizate, centrate pe dezvoltarea
elevilor.
Următorii profesori au fost asistaţi: C.Rus,AM Balla, C Bacotiu, L
Mogonea,A.Mărincaş, F.Tirla, M Singeorzan, Ciocan AM, A. Mezofi,C. G Ristoiu, G Nesteriuc,
A Macovei, C.Budeanu, Szanto L. R. Koszorus, R Matei, D Tripon, L Munteanu, .,V. Coldea,
D. Cotirla,L. Giurgiu,M. Moldovan,E. Fertea.
2.In scopul asigurarii calitatii in educatie, activitatea Comisiei de Evaluare si Asigurare a
Calitatii s-a centrat pe urmatoarele prioritati:
 Intocmirea documentelor necesare functionarii in bune conditii a CEAC: regulament
intern, plan operational, strategia adoptata pentru monitorizarea judecatilor si
dovezilor necesare intocmirii rapoartelor partiale si finale;
 Elaborarea planului de masuri pentru imbunatatirea calitatii educatiei in urma
rezultatelor/concluziilor desprinse din raport
 Transmiterea acestora la ISJ conform graficului
3. La începutul anului şcolar s-au încheiat parteneriate cu diverse institutii, precum si
convenţiile de practică cu agenţii economici din domeniu, cu scopul parcurgerii programei
şcolare şi urmărind dezvoltarea competenţelor de socializare la elevi si asigurarea tranzitiei spre
locul de munca
5. Relaţiile şcolii cu părinţii au continuat în spiritul tradiţiilor existente, bazate pe comunicare şi
sprijin eficient în dezvoltarea bazei materiale şi în susţinerea şi premierea elevilor cu rezultate

23

Total

21
36
35

deosebite. S-au organizat întâlniri între părinţii elevilor, diriginţii claselor şi profesori, între
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi directorul şcolii. La toate întâlnirile s-au discutat aspecte
ale educaţiei furnizate de şcoală, nivelul de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale,
sprijinul părinţilor în susţinerea activităţilor din şcoală. S-au intocmit Acordurile de parteneriat
intre scoala si familie, pentru fiecare elev al scolii.
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1.6. ALIMENTARI BUGETARE SI VENITURI
Unitatea scolara in cursul anului scolar 2017-2018 a efectuat cheltuieli conform proiectului de
buget dupa cum urmeaza
NR. SURSA DE
FOND FINANTAT
SUMA
PLATI
CRT FINANTARE
INCASATA
EFECTUATE
.
20162017- 2017 2015 20172016- 2015
2018
2018
2017 2016
2016
1

2

BUGETUL DE
STAT

BUGET LOCAL

CHELTUIELI DE
PERSONAL
(examene nationale)
SALARIILE
PERSONALULUI
(Incepand cu Ian .2018 –
de la ISJ )
Vouchere de vacanta

97.255

1.514.291

64.900
29.180

ASISTENTA SOCIALA –
TRANSPORT ELEVI
(NAVETISTI)
BURSE
(BANI DE LICEU ,
BURSE
PROFESIONALE ,
BURSE REP.
MOLDOVA)
CHELTUIELI DE
PERSONAL
(Pana la 31 dec 2018 )
CHELTUIELI
MATERIALE

64703

ASISTENTA SOCIALA –
-TRANSPORT LOCALELEVI
- Ajutoare copii CES

122.665

83.864

703.824

166563 76771
9
2

488.000

499.59 19912
3
1

152.632

223938 13155

112.000

91238
5486

3.526
90.291

VENITURI
PROPRII

206.436

SPONSORIZARE

8.420
9820
( din care
3.000
Culinaria
da)

25

7

35216

BURSE
(MERIT, STUDIU,
SOCIALE )

4

19570

10.533

REPARATII CURENTE

3

9888

196282 10132 270.356
5

5820

-12.874
Activ. cu
elevii Culinariada
Zilele scolii
Excursie

83563 28622
148403 62994
12873 4632
(vizita
progra
m SES )

Pe tot parcursul anului şcolar 2017 - 2018 s-a menţinut şi îmbunătăţit , înlocuit şi modernizat
baza materială.
DENUMIRE

Sursa de finantare
destinatia

Sursa de
finantare

Consiliu Local
Venituri
proprii

Sursa de
finantare
Donatii
Sponsorizari

Reparatii curente –modernizare Camin
2
Reparatii curente –schimbat usi

Camin 2

152.632

-

-

Camin 2

-

12.995

-

Reparatii curente –placat gresie
holurile din scoala
Reparatii curente –modernizare scari
elevi si profesori – Scoala
Panouri hol scoala (3 nivele)

Scoala

99.538

Scoala

-

99.997

-

Scoala

-

5.862

-

Scaune – 80 buc

Camin fete

-

8.568

-

Lucrari arhivare

Arhiva scolii

20.909

10.817

-

Curte

900

laboratoare

2136

-

-

Suport biciclete -elevi
Obiecte de inventar pt laboratoare
(cilindru gradat, cleme, microbiurete,
instalatie distilare, perie, stativ ,
trepied, stativ, sita azbest )
Baie digitala-1 buc

laboratoare

1562

-

-

Balanta electronica -3 buc

laboratoare

1.953

-

-

Cantar – 1 buc

laboratoare

183

-

-

Microscop binocular – 3 buc

laboratoare

5.712

-

-

Balanta Mohr Wesphal -2 buc

2.794

laboratoare

Biureta schiling – 6 buc

laboratoare

1.928

Tavita pipete – 6 buc

laboratoare

743

Boier laborator

laboratoare

400

Baza materiala a scolii este:
* 4 laboratoare pe discipline
* 15 cabinete pe discipline

- 3 laborator de tehnologie
- 1 laborator de informatică
- 1 cabinet lb. română
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- 2 cabinet matematică
- 1cabinet fizica
-1cabinet chimie
- 1 cabinet biologie
- 2 cabinete limbi straine
- 1 cabinet geografie
- 1 cabinet istorie
-1 cabinet religie
-1 cabinet tehnologia panificaţie
-1 cabinet tehnologia carnii
-1 cabinet gastro
-1 cabinet sanatate si securitate in munca
* 4 ateliere şcoală
* sala de servire
* 1 sală de sport, 1 teren de sport
* 1 sală de festivităţi
* 1 sală multimedia
* 1 cabinet de asistenţă şi consiliere psihologică
* 1 cabinet medical
* 1 bibliotecă cu: 22491volume,1 sală de lectură
* 90 calculatoare, 14 video-proiector
* 22 imprimante,4 scannere, 4 copiatoare
* 3 table interactive
*
* 9 televizoare, 9 sisteme audio ( radio-casetofon – cd player)
* 15 echipamente sportive
* conexiune internet prin RDS
*sistem de supraveghere audio- video
7.FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR

Pe parcursul anului anul şcolar 2017-2018 au fost acordate elevilor abonamente pe transport
suma de 112.000 lei.
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Pentru cei 143 elevi de la scoala profesionala) s-au acordat burse pentru invatamant profesional in valoare totala de 189.611 lei.
De la bugetul de
stat s-a alocat suma de 29.180 lei, reprezentand transportul elevilor navetisti de la scoala la domiciliu respectiv elevilor interni maxim 8 calatorii pe semestru
.
Tot de la bugetul de stat s-a acordat Bursa pentru elevi din republica Moldova la un numar de 6 elevi in valoare totala de 17.448 lei.
S-au primit manuale gratuite pentru elevii claselor IX, X liceu si invatamant profesional ( de la invatamantul obligatoriu).
De la Bugetul local fost acordate un număr de 129 burse, situaţia pe categorii fiind următoarea:

-bursa de merit 31 ;

-bursa de studiu 1 ;
-burse pentru elevii proveniti din mediul rural 81 ;
- burse orfani 13;
-bursa medicala 3;
Suma alocata pentru burse fiind 90.291 lei.
S-au primit manuale gratuite pentru elevii claselor IX, X liceu si invatamant profesional ( de la invatamantul obligatoriu).
De la Bugetul local fost acordate un număr de 129 burse, situaţia pe categorii fiind următoarea:

-bursa de merit 31 ;

-bursa de studiu 1 ;
-burse pentru elevii proveniti din mediul rural 81 ;
- burse orfani 13;
-bursa medicala 3;
Suma alocata pentru burse fiind 44.105 lei.

-

II. EFICACITATE EDUCATIONALA

Activitatea comisiilor metodice în an şcolar 2016-2017
A.

Aria curriculară limbă şi comunicare

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”
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Raport activitate an şcolar 2017-2018

B.
C.
D.

Aria curriculară matematică şi ştiinţe
Aria curriculară Om si societate
Aria curriculară tehnologii

A. Aria curriculară limbă şi comunicare
Obiectivul urmărit

Activitatea desfășurată

Responsabilități/ membrii
catedrei care au desfăşurat
activitatea

Propuneri de
îmbunătăţire

Obiectivul strategic 1: Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient

1.1Proiectarea
activităţilor
manageriale la nivelul şcolii, a
comisiilor metodice şi a clasei de
elevi, pe baza unei diagnoze
pertinente, specifice, realiste

1.2 Asigurarea accesului tuturor
elevilor la servicii educaţionale de
calitate.

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Elaborarea de instrumente de evaluare în conformitate cu nevoile individuale de
învățare
Testarea initiala a elevilor; bareme unitare la romana si engleza-octombrie 2017
Realizarea de interasistențe colegiale la disciplinele ariei curriculare pentru
asigurarea unui management instituțional de calitate- oct. –dec- 2017
Participarea la activitatea Cercului metodic- limba engleză
Sedinte de catedra pentru : alegerea si comandarea materialelor didactice la clasele
de liceu, nivel superior; oct, nov. 2017
Participarea la simularea examenului de bacalaureat și la evaluarea examenului de
bacalaureat
Organizator al Proiectului de Limbă și Civilizație Cangurul Lingvist – Engleză
Consultatii speciale pentru elevii cu deficienta de nivel la limba engleza;
recuperarea diferentelor pentru unii dintre elevii claselor aIX-a care nu au studiat in
liceu limba engleza-permanent
Redactarea planificarilor calendaristice si adaptarea continuturilor conform
programei si nivelului elevilor nostri sept 2017
Pregătirea elevilor pentru proiectul european Erasmus și ,,Healthy we, future
guarantee’’
Vizită la Centrul Cultural Francez
Realizare proiecte cu tema ,,Les ecrivains francais’’ și ,,Les monuments de
Paris’’(cls.IXB, XIB și XIIB)
Procesul literar- proiect realizat la clasa a X-a B
Vernisaj J.F.Kenedy la Biblioteca Județeană ,,Octavian Goga’’- octombrie 2017
Vizionarea spectacolelor ,,Zbor deasupra unui cuib de cuci’’, ,,Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război’’la Teatrul Național Cluj
,,Christmas songs’’- dec.2017
,,Teens’Quiz’’-Concurs județean (ediția a VI-a)-Parteneriat cu Colegiul Tehnic
Energetic- dec. 2017
Proiectul GEO4ALL (ROSE)- 4-17 iulie 2018
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Toti membrii catedrei
Toți membrii catedrei
Mihaela Sîngeorzan
Prof. de romana, engleza, franceza
Toți membrii catedrei
Anamaria Ciocan
Mihaela Sîngeorzan
Anamaria Ciocan
Membrii catedrei
Mihaela Sîngeorzan
Anamaria Balla
Anamaria Balla
Camelia Rus
Mihaela Sîngeorzan
Camelia Rus
Mihaela Sîngeorzan
Mihaela Sîngeorzan
Anamaria Ciocan
Camelia Rus
Raport activitate an şcolar 2017-2018

Stabilirea unor zile de consultatii, pregatirea suplimentara a elevilor pentru
bacalaureat

Membrii catedrei

Diversificarea metodelor utilizate în procesul de învățămînt, cu scopul ameliorării
rezultatelor școlare
Analiza periodică a rezultatelor la învățătură prin teste inițiale, de progres și
sumative
Stimularea elevilor capabili de performanță
Vizionarea de filme documentare despre Paris
Vizionare de ecranizări după operele literare studiate

Membrii catedrei

1.4 Reducerea absenteismului
şcolar, a riscului de abandon şcolar,
prevenirea violenţei şi creşterea
siguranţei elevilor.

Implicarea elevilor în activități diversificate (proiecte, activități culturale), care să
îi motiveze să vină la școală, reducând astfel absenteismul

Membrii catedrei

1.5.Asigurarea condiţiilor pentru
evoluţia în carieră şi dezvoltare
profesională a cadrelor didactice

Cerc metodic la limba engleza-planificarea activitatii pe anul școlar curent-oct.
2017
Curs de formare ,,Tabla interactivă’’
Cursuri online ,,Teaching English today’’
Curs de formare ,,Literatura anilor 2000’’
Curs de formare Cambridge Day
Webinar Fit for Purpose: Assessment and Profesional Self-Development
Preinspecție pentru obținerea gradului didactic II
Participare la Simpozionul ,,Credință, adevăr, creație în închisorile comuniste’’
Activitate metodică la nivelul catedrei ,,Datini ale satului românesc’’ (clasa a XI-a
B)
Activitate metodică la nivelul catedrei cu tema ,,Laurent Gounelle –opera literară’’

Mihaela Sîngeorzan
Anamaria Ciocan
Mihaela Sîngeorzan

1.3Creşterea
calităţii
actului
educaţional, cu scopul ameliorării
rezultatelor şcolare şi obţinerea
unor rezultate foarte bune la
examenele naţionale.

OBIECTIVUL STRATEGIC 2: Eficientizarea
2.2. Asigurarea accesului la
învăţământ, prin crearea de şanse
egale la educaţie
2.3 Exploatarea eficientă a
resurselor didactico-materiale şi
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Membrii catedrei
Membrii catedrei
Anamaria Balla
Monica Ciocârlie
Dana Cotîrlă
Camelia Rus
Scăderea cu 3% a
nr.total de absențe
Scăderea cu 5% a
nr.actelor de violență în
școală

Camelia Rus
Anamaria Ciocan
Anamaria Ciocan
Mihaela Sîngeorzan
Camelia Rus
Camelia Rus
Anamaria Balla

procesului instructiv-educativ.

Pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanță- participarea la
concursuri și olimpiade
Pregătirea suplimentară a elevilor cu deficiențe în învățare
Utilizarea multimedia în proiectarea și desfășurarea activităților
Confecționarea de materiale didactice necesare unui proces de predare-învățare
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Creșterea cu 3 % a
promovabilității la
bacalaureat

Membrii catedrei
Membrii catedrei
Membrii catedrei
Membrii catedrei
Raport activitate an şcolar 2017-2018

dezvoltarea acestora în vederea
creşterii eficienţei educaţiei şi a
calităţii actului instructiv-educativ

eficient

OBIECTIVUL STRATEGIC 3: Dezvoltarea

parteneriatului cu instituţii din comunitate si continuarea demersurilor de colaborare la
nivel naţional şi european prin proiecte educative .

Implicarea elevilor in spectacole si manifestari artistice: Halloween Party-nov.
2017
Serbare de Crăciun- dec.2018
Ziua Eminescu- recitări de poezii din opera eminesciană- ian.2018
3.2Diversificarea
educative .

programelor

3.3. Diversificarea domeniilor de
colaborare cu parteneri din ţară şi
din străinătate

OBIECTIVUL STRATEGIC 4:

,,Teens’Quiz’’- Concurs județen de limba engleză- ed.a VI-a
Vizionarea de spectacole la Teatrul Național Cluj: ,,Zbor deasupra unui cuib de
cuci’’ , ,,Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război’’
Participarea elevilor la simpozionul ,,Auxiliare curriculare, portofolii și proiecte ale
elevilor’’, ediția a XIII-a, cu proiectul ,,Educația pentru valori morale prin
intermediul literaturii’’
Participarea elevilor la Concursul de lectură ,,Eu-europenul de azi și noi cititorii’’(
Premiul I+II+III)
Manifestări artistice la sărbătorirea a 70 de ani de existență a Colegiului Tehnic
,,Raluca Ripan’’
Mobilitatea din Italia
Activitate proiect european Erasmus+,,Healthy we-future guarantee’’
Activități de diseminare pe proiectul Erasmus+
Aplicare pe platforma europeană a unui nou proiect Erasmus+ ,,Internet Tools for
Project Management’’

Mihaela Sîngeorzan
Dana Cotîrlă
Dana Cotîrlă
Monica Ciocârlie
Mihaela Sîngeorzan
Camelia Rus
Camelia Rus

Camelia Rus
Toți membrii catedrei
Mihaela Sîngeorzan
Mihaela Sîngeorzan
Mihaela Sîngeorzan

Îmbunătăţirea imaginii școlii prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea .

4.1 Îmbunătăţirea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu asociaţii culturale-sportive, cu sindicatele şi agenţii
economici.
4.2 Ȋmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate.
4.3 Dezvoltarea sistemului de control managerial intern în cadrul instituţiei
4.2 Ȋmbunătăţirea imaginii şcolii
în comunitate.

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Activități de voluntariat- Asociația Raluca (sindrom Down)
Activități de voluntariat ,,Masa săracilor’’ Cluj-Napoca
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Dana Cotîrlă
Camelia Rus
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B.

Aria curriculară matematică şi ştiinţe

Obiectivul
urmărit

Creşterea
calităţii actului
educaţional
pentru formarea
personala si
profesionala a
tuturor elevilor
scolii

Responsabilități/ membrii
catedrei care au desfăşurat
activitatea

Activitatea desfășurată

Propuneri de
îmbunătăţire

Obiectivul strategic I
Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient
Participarea la consfătuirile cadrelor didactice din luna septembrie 2017.
Toti membrii
comisiei
Diseminarea informației prezentate la consfătuirea cadrelor didacice in cadrul sedinței
de catedră din septembrie 2017
Responsabil comisie
metodică
Toți membrii
Centrarea activităților de învăţare pe nevoile de învăţare şi de dezvoltare ale elevilor
comisiei
Creşterea calității demersului didactic prin respectarea stilurilor de învăţare ale elevilor Toți membrii
comisiei
Evaluarea periodică a evoluţiei elevilor
Elaborarea de instrumente de evaluare în conformitate cu nevoile individuale de
învățare ale elevilor,bazate pe stilurile acestora de învățare și pe analiza predictivă a
nivelului de pregătire.
Realizarea de interasistențe interdisciplinare in cadrul catedrei pentru asigurarea unui
management instituțional de calitate

Toți membrii
comisiei

Mogonea L
Bacoțiu C
Halja M
Tirla F
Mărincaș A
Mezofi A
Completarea bazei materiale cu echipamente didactice care să faciliteze optimizarea Responsabil comisie
actului educațional
metodică

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”
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Toate cadrele
didactice trebuie să
realizeze
interasistenţe în
fiecare semestru
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Asigurarea
condiţiilor
pentru evoluţia
în carieră şi
dezvoltare
profesională a
cadrelor
didactice

Participarea membrilor ariei curriculare la întrunirile comisiei metodice la nivelul
școlii/local/județean.
Prezentarea unor referate științifice la nivelul catedrei in vederea dezvoltării
personale,respectiv participarea la mese rotunde cu diverse teme-conform planului de Membrii catedrei
activități al catedrei.
Toți membrii
catedrei să prezinte
referate
științifice,teme
pentru dezbaterile
din cadrul meselor
rotunde.
OBIECTIVUL STRATEGIC II:
Eficientizarea procesului instructiv-educativ.

Creşterea
calităţii actului
educaţional, cu
scopul
ameliorării
rezultatelor
şcolare şi
obţinerea unor
rezultate foarte
bune la
examenele
naţionale.

Monitorizarea permanentă a prezenței elevilor
Organizarea și antrenarea elevilor,de a participa pe tot parcursul anului, la orelor
suplimentare de pregătire şi recuperare.
Pregatirea și îndrumarea elevilor din clasele terminale în vederea participării la
simulările examenului de bacalaureat (19-23martie),precum și la examenul de
bacalaureat 2018.
-rezultatele obținute la simularea examenului de bacalaureat 2018.
Disci
plina

Matem

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Clasa/Media generală,%
XIA

XIB

XIIA

XIIB

2,629,

3.69

2,16

3.50

52%

29%

8,34%

20%
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Toti membrii
comisiei
Profesorii de
specialitate la care
elevii susțin examen
de bacalaureat

Creşterea cu 3% a
numărului de elevi
promovați la
examenul de
bacalaureat.

Raport activitate an şcolar 2017-2018

Bio

3.69
28,57%

-rezultatele obținute la examenului de
Disci
Clasa/Media generală %
plina

XIIA

MATEM
26,66%
BIO

XIIB

XIIIS

5,08

0

bacalaureat 2018.

59,93%

5,58

0

Toți membrii
comisiei

85,71%

Analizarea periodică a rezultatelor la învăţătură prin teste iniţiale, de progres şi
summative prin şedinţele de catedră din octombrie2017, ianuarie , februarie, mai,iunie
2018
-rezultatele obținute la testele inițiale 2017
Disci
plina

Clasa/Media generală
IXA

IXB

Mate

2,97

2,90

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

IXP1

IXP2

1,56

1,58
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Creșterea
numărului de elevi
implicaţi în
concursurile
şcolare
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Fiz

4,20

5,05

-

-

Chim

2,17

2,00

1,11

1,23

Bio

3,32

3,88

2,96

3,14

Toti membrii
comisiei

Prevenirea cazurilor de nereuşită şcolară, corigenţă sau repetenţie prin identificarea la
timp a problemelor, colaborarea cu părinţii şi psihologul şcolar
Stimularea elevilor capabili de performanţă prin participarea la concursuri,olimpiade
școlare, simpozioane județene și naționale.
-elevele:Pop Ioana,Tomoș Estera au participat cu lucrarea “Istoria săpunului”,
respectiv Fechete Andreea,Șooș Mădălina cu lucrarea”De ce săpunul?”la Simpozionul
Național ”Fii o săptămână profesor de științe!” noiembrie2017, unde au obținut
Premiu special,profesor coordonator Mărincaș Adelina
-elevii Rus Alin și Rus Adriana ,clasa IX B au participat la olimpiada liceelor tehnice
Petru Poni,mai 2018,prof.îndrumător Mărincaș Adelina
-eleva Sarev Gabriela,clasa XIA,a participat la Concursul profesional de chimie
Candin Liteanu ,aprilie 2018 , Facultatea de Tehnologie chimică ,ClujNapoca,prof.îndrumător Mărincaș Adelina
-elevii Bosnea Elena și Pop Rareș IXA pentru participare la Concursul "Descoperă o
lume sănătoasă" faza judeţeană; Bosnea Elena a obţinut Premiul I, iar Pop Rareș a
obţinut Premiu Special în 30 mai 2018;coordonator prof.Tirla Felicia
-iunie 2018 participare la simpozionul național “Iubeşte-ţi viaţa”, desfăşurare activităţi
la orele de biologie şi TIC pe tema prevenirii consumului de droguri, reducerea
violenţei , traficului de persoane, elevii au obținut locul I, II, III.
Reducerea
numărului de
absenţe şi
prevenirea
absenteismului

Monitorizarea permanentă a prezenței elevilor
Accentuarea măsurilor disciplinare şi administrative pentru descurajarea, combaterea
şi reducerea numărului de absenţe

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”
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Toți membrii
comisiei

Scăderea cu 8% a
numărului total de
absențe
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şcolar, a riscului
de abandon
şcolar;
prevenirea
violenţei şi
creşterea
siguranţei
elevilor
OBIECTIVUL STRATEGIC IV:
Îmbunătăţirea imaginii școlii prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea

Promovarea şcolii
prin participarea
cadrelor didactice
la
comunicări
ştiinţifice
şi
cursuri academice
de perfecţionare

Promovarea şcolii prin participarea cadrelor didactice la comunicări ştiinţifice şi cursuri
Tirla Felicia
academice de perfecţionare
-septembrie 2017 a participat la selecția metodiștilor ISJ Cluj fiind admisă la disciplina
Educație permanentă
- a făcut parte din comisia de elaborare a subiectelor pentru olimpiada de biologie , faza
locală
- 19 ianuarie 2018 a participat în calitate de evaluator la olimpiada de biologie faza locală
- în 3 octombrie 2017 a participat în calitate de membru în comisia de organizare și
desfășurare a selecției pentru funcția de metodist pentru aria curriculară/disciplina Educație
permanentă, etapa a II-a;
- în 20 decembrie 2017, a participat la Liceul Gheorghe Șincai, la activitatea de
instruire: Rolul şi atribuţiile metodistului I.S.J. în consilierea şi evaluarea cadrelor
didactice în cadrul inspecţiilor.
am realizat cu elevii portofolii, am diseminat exemplele de bune practici ale elevilor;
- am organizat activitatea “Oază de relaxare – expoziție florală” de Zilele Școlii,
- în calitate de organizator al proiectului internațional JaRomania, în cadrul programului Mărincaș
Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție, am desfășurat la clasa XII A activități specifice.
Adelina
- am desfășurat activități în cadrul proiectului Erasmus+ “Healthy We-Future Guarantee”
în timpul Săptămânii altfel de conştientizare a importanţei stilului de viaţă sănătos în
dezvoltarea personală armonioasă a adolescentului, realizarea unor materiale specifice și
completarea unor chestionare on-line

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”
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Creșterea
numărului de
activități pentru
promovarea
imaginii școlii.
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- am publicat în cartea în format electronic din cadrul Simpozionului Național ,,Prevenirea
abandonului școlar” august 2018 studiul de specialitate: “Creativitatea în prevenirea
abandonului școlar”, Editura Arabela.
- în martie 2018 am participat în calitate de evaluator (la C.T. Raluca Ripan, C.T.
Transporturi) la simularea națională a examenului de bacalaureat 2018
- februarie 2018 am participat în calitate de evaluator la proba de competențe digitale a
examenului de bacalaureat la C. T. Raluca Ripan
- 3 martie 2018 am participat în calitate de evaluator la olimpiada de Biologie faza
județeană
- în 21 aprilie 2018 am participat în calitate de asistent la Olimpiada Judeţeană Tehnologia
Informației
- 10 martie 2018, am participat ca evaluator în comisia județeană de evaluare a concursului
Olimpiada Ştiinţele Pământului etapa județeană.
- 19 ianuarie 2018 am participat în calitate de propunător subiecte clasa a 10-a și evaluator
la olimpiada de biologie faza locală
- 9 iunie 2018, am participat ca secretar și evaluator în comisia județeană a concursului
național Proiecte de mediu etapa județeană la Șc. Gimn. Sîncraiu.
- 18 iunie 2018, am participat ca secretar în comisia de jurizare a propunerilor de proiecte
de activităţi din cadrul competiţiei O activitate de succes în săptămâna „Să ştii mai multe,
să fii mai bun!”
-articol”Dezvoltarea capacității de comprehensiune prin experiment ”Strategii didacticearticole de specialitate,respectiv Simpozion Național ”Fii o săptămână profesor de
științe!”noiembrie/decembrie 2017 .
-lecție demonstrativă/ catedră,clasa IXB”Modalități de exprimare a concentrațiilor”ianuarie 2018.
-evaluator la olimpiada liceelor tehnice “Petru Poni”,mai 2018
evaluator la examenul de Bacalaureat sesiunea iulie 2018
-publicări de probleme,clasa XI,în revista ”Minimath”,ed.Reprograpf,Craiova
-lecție demonstrativă/ catedră,clasa XIA”Operații cu matrice”-decembrie 2017.
-organizator la “Olimpiada satelor”,mai 2018
-participare ca organizator la” Olimpiada internațională de matematică”,iulie 2018
-prezentarea referatului “Triunghiul-școală-elev-familie”, la cercul metodic de matematică
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”
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Mogonea
Lavinia

Mogonea
Lavinia

Mezofi Andreea
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pe județ,mai 2018.
-diseminare proiect ERASMUS,mai 2018
-lecție demonstrativă/ catedră,clasa IXA”Formarea imaginilor prin oglindă”-octombrie
2017
-articol”Ludicul in predarea științelor”Revista EDUCRATES Nr. 21 ISSN: 2285 8466,octombrie 2017
--participare curs” Evaluarea formativă și sumativă la fizică pentru ameliorarea calității
pregătirii elevilor”,CCD Cluj,22-24.02.2018

Mezofi Andreea

-lecție demonstrativă/ catedră,clasa XIB”Operații cu matrice”-noiembrie 2017.
-prezentarea referatului” Triunghiul-școală-elev-familie”, la cercul metodic de matematică
pe județ,mai 2018.
-diseminare proiect ERASMUS,mai 2018
-participare la programul de formare “Adaptarea strategiilor educaționale-factor esențial în
reducerea absenteismului și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii”,CCD
Cluj,aprilie 2018
-participare la programul de formare -”Învățarea științelor-abordări metodice moderne”
-participare la programul de formare
” Tabla interactivă-resursă educațională “,CCD Cluj,dec 2017-feb 2018.
-participare la sesiunea de formare” Între disciplina școlară și drepturile copilului “,CCD
Cluj și Institutul Român pentru drepturile omului.
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Bacoțiu Claudia

Halja Monica
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C.Aria curriculară Om si societate
Obiectivul urmărit

Activitatea desfășurată

Responsabilități/ membrii
catedrei care au desfăşurat
activitatea

Propuneri de
îmbunătăţire

OBIECTIVUL STRATEGIC I
REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL PERFORMANT, ECHITABIL ŞI EFICIENT
Participarea la consfătuirile cadrelor didactice din luna septembrie 2017.
Proiectarea activităţilor
Diseminarea informatiei prezentate la consfatuirea cadrelor didacice in
manageriale la nivelul şcolii, a
cadrul sedintei de catedra din septembrie 2017
comisiilor metodice şi a clasei de
Analiza şi diagnoza activităţilor anului şcolar 2016-2017
elevi, pe baza unei diagnose
pertinente, specifice, realiste.
Elaborarea documentelor de management a activităţilor la nivelul
comisiei metodice, pentru anul şcolar 2017-2018
Cadrele didactice și elevii au participat la activități în cdrul proiectului
european ,,Healty We Future Guarantee” și a proiectelor educative
Suntem generația în mișcare,
Impreună să redescoperim valorile poporului nostru
Sănătate prin mișcare
Educație pentru cetățenie democratică
Asigurarea accesului tuturor
elevilor la servicii educaţionale
Activitățile de învăţare au fost centrate pe nevoile de învăţare şi de
de calitate
dezvoltare ale elevilor; s-au folosit metode interactive de predare si
evaluare
S-a promovat un sistem unitar de evaluare a elevilor bazat pe criterii
unitare

Creşterea calităţii actului
educaţional, cu scopul
ameliorării rezultatelor şcolare

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

In cadrul activitatilor comisiei s-a realizat analiza SWOT a rezultatelor
obţinute la examenele naţionale- disciplina Geografie- în anul şcolar
2016 - 2017 şi s-a elaborate planul de masuri care vizeaza imbunatatirea
rezultatelor in acest an scolar.
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Membrii comisiei metodice
Cotîrlã Dana
Membrii comisiei metodice
Cotîrlã Dana

Membrii comisiei metodice
Elevi

Cotîrlã Dana
Giurgiu Luminita
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şi obţinerea unor rezultate
foarte bune la examenele
naţionale.

In sedintele de catedra s-au analizat rezultatele la învăţătură prin teste
iniţiale, de progres şi sumative

Membrii comisiei metodice

Cazurile de nereușită școlară au fost prevenite prin identificarea la timp
a problemelor și recuperarea materiei

Membrii comisiei metodice

Pentru pregătirea suplimentară a elevilor la disciplina Geografie s-a
organizat săptămânal program de pregătire suplimentară, rezultatul fiind
promovabilitatea la Examenul National de Bacalaureat de 100%.
Rezultatele au fost după cum urmează:
Nota

5

Nr.
elevi

1

Intre
5…6
1

Intre
6…7
0

Intre
7…8
2

Intre
8…9
2

Elevii capabili de performanţă au fost stimulati prin participarea la
diferite concursuri şi olimpiade (confom Anexei)
Reducerea numărului de
absenţe şi prevenirea
absenteismului şcolar, a riscului
de abandon şcolar; prevenirea
violenţei şi creşterea siguranţei
elevilor
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Giurgiu Luminița

Intre
9…10
1

Membrii comisiei metodice

Monitorizarea permanenta a prezentei elevilor
Asigurarea permanentă a unei comunicări eficiente între profesori, elevi
şi părinţi, urmărindu-se constant progresulşcol
Activităţile educative desfășurate în cadrul catedrei au promovat
toleranţași cetăţenia activă
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Membrii comisiei metodice
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Asigurarea permanentă a unei
comunicări eficiente între
profesori, elevi şi părinţi,
urmărindu-se constant
progresul şcolar

S-a asigurat o comunicare eficientă între profesori, elevi și părinți
urmărindu-se progresul școlar- reducerea numărului de cazuri de
indisciplină la ore

Membrii comisiei metodice

Asigurarea condiţiilor pentru
evoluţia în carieră şi dezvoltare
profesională a cadrelordidactice

Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului
didactic prin monitorizarea impactului programelor de formare la
nivelul clasei şi al scolii s-a realizat prin realizarea de interasistențe
colegiale la disciplinele umaniste

Cotîrlă Dana
Ristoiu Georgeta

Toţi membrii comisiei
trebuie sa realizeze 2
interasistenţe/ semestru

OBIECTIVUL STRATEGIC II: EFICIENTIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV.

Asigurarea accesului la
învăţământ, prin crearea de
şanse egale la educaţie

Exploatarea eficientă a
resurselor didactico-materiale şi
dezvoltarea acestora în vederea
creşterii eficienţei educaţiei şi a
calităţii actului instructiveducativ

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

S-a sigurat pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanţe
pentru participarea la concursuri şi olimpiade

Ristoiu Georgeta

Pentru micşorarea numãrului de corigenţi la disciplinele umaniste s-a
realizaat pregătirea suplimentară a elevilor cu deficienţe de învăţare

Membrii comisiei

Confecţionarea şi achiziţionarea de noi materiale didactice pe baza
planului anual de achizitii

Membrii comisiei
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OBIECTIVUL STRATEGIC IV: ÎMBUNĂTĂŢIREA IMAGINII ȘCOLII PRIN COMUNICAREA ŞI COLABORAREA CU COMUNITATEA

Promovarea şcolii prin
participarea cadrelor didactice la
comunicări ştiinţifice şi cursuri
academice de perfecţionare

Elevii au fost implicați în acțiuni de voluntariat la Centrul Sindromul
Downși Spitalul de copii precum și prin Shoebox
Simpozionul Naţional ”Tradiţional şi step by step în slujba
învăţământului românesc”- ediţia a XI-a -25noiembrie 2017 organizat
de Liceul Tehnologic Sebeş cu lucrarea Divesitatea în educație
Programul educațional organizat de Editura Esential Media intitulat
,,Evaluarea în învăţământul preuniversitar” desfasurat in luna noiembrie
2017
Proiect educațional Național organizat de Editura Esential Media
intitulat ,,Promovarea imaginii școlii"
Simpozionul Regional cu participare internațională Anticomunism și
represiune comunistă 1945-1989
Kinetoterapie în reeducarea funcţională-Master organizal la
Facultatea de Stiinţa sportului şi educaţiei fizice
Oradea
Inginerie genetica in ameliorarea plantelor Master organizal la
USAMV Cluj-Napoca

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Cotirlă Dana Giurgiu Luminita
Ristoiu Georgeta
Ristoiu Georgeta
Giurgiu Luminita
Ristoiu Georgeta
Cotirlă Dana
Ristoiu Georgeta
Nesteriuc Gabriel

Cotirlă Dana

Prezență deplină, curs educație nonformală organizat de Dreams for
Life

Giurgiu Luminita

Managementul riscului. Abordare, identificare, evaluare și control al
riscurilor în învățământul preuniversitar

Ristoiu Georgeta
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56 elevi
80 elevi
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D.

Aria curriculară tehnologii

OBIECTIVUL URMĂRIT

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

RESPONSABILITĂȚI/
MEMBRII CATEDREI
CARE AU
DESFĂŞURAT
ACTIVITATEA

PROPUNERI DE
ÎMBUNĂTĂŢIRE

OBIECTIVUL STRATEGIC 1
Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient
1.1. Proiectarea activităţilor
manageriale la nivelul şcolii, a
comisiilor metodice şi a clasei de
elevi, pe baza unei diagnoze
pertinente, specifice, realiste.








Participare la consfătuirile cadrelor didactice tehnice şi inspectori ISJ,
activitate ce a avut loc în luna septembrie 2017.
În vederea implementării politicii scolii la nivelul catedrei tehnice,a fost
elaborat planul de acţiune al catedrei tehnice,în concordanţa cu PAS si a fost
comunicat membrilor catedrei în şedinţa de catedră din 19.09.2017.
Au fost stabilite colectivele de lucru,la nivel de catedră, si au fost transmise,în
şedinţa de catedră din 19.09.2017, responsabilităţile la nivel de colective şi
individuale,în conformitate cu obiectivele propuse.
În urma analizei resurselor si sondării pieţei, au fost făcute propuneri pentru
elaborarea planului de şcolarizare,acesta fiind definitivat şi stabilit la
nivelul consiliului de administraţie.
A fost elaborat planului managerial al catedrei tehnice pentru anul 20172018, şi s-a urmărit în permanenţă, atingerea obiectivelor propuse.



1.2. Asigurarea accesului tuturor

elevilor la servicii educaţionale de
calitate.

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

A fost organizată activitatea pentru asigurarea sistemului de protectie,
securitate şi sănătate în muncă a elevilor si personalului:
- s-au stabilit,pentru anul şcolar 2017-2018, responsabilii de PM şi PSI
pentru activităţile de pregătire practică şi de laborator şi s-au actualizat
responsabilităţile lor.
- s-a verificat modul de efectuare a instructajelor de protectia muncii,
igiena muncii si PSI in conformitate cu noile normative si s-a realizat o verificare
a insusirii acestora de catre elevi prin testarea acestora.
- a fost elaborată,tematica anuală de instructaje periodice privind
securitatea şi sănătatea în muncă/PSI pentru laboratoarele de analize fizicochimice şi microbiologice.
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Cadrele didactice din Catedra
Tehnică
ing. Koszorus Rodica

dir.ing. Tarţa Adriana, ing.
Koszorus Rodica
ing. Koszorus Rodica.
ing. Koszorus Rodica.
ing. Budean Cristina,
ing. Koszorus Rodica.
ing. Budean Cristina

ing. Koszorus Rodica.
ing. Budean Cristina
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1.3. Creşterea calităţii actului
educaţional pentru formarea
personală şi profesională a tuturor
elevilor şcolii.

Elaborarea de instrumente de evaluare în conformitate cu nevoile individuale de
învățare:
 au fost organizate la nivelul catedrei tehnice :
 examenele de diferenţă, în perioada 04-08.09.2017, pentru elevii transferaţi.

Evaluarea iniţială la disciplinele stabilite în cadrul catedrei precum şi
prelucrarea datelor rezultate în urma evaluării iniţiale.În acest fel, în cadrul
şedinţei catedrei tehnice din 19.10.2017 au fost prezentate aceste rezultate
precum şi măsurile care se impun pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii
a activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2017-2018.
 Sa pus accent pe folosirea metodelor activ-participative de predare/învăţare la
toate lecţiile şi în mod special la activităţile de instruire de laborator şi instruire
practică.
 S-au dezbătut la nivel de comisie metodice, metodele de evaluare semestrială
şi anuală, urmarind o notare ritmică, coroborată cu această metodologie.
 Au fost prelucrate,la nivel de disciplină/modul de specialitart,rezultatele
evaluări pe parcurs şi sumative şi s-au stabilit măsuri concrete în cazul
constatării de regres.
 A fost eleborat un program de activitãţi remediale/pregãtire suplimentarã
pentru examenele naţionale, în scopul menţinerii rezultatelor foarte bune
obţinute la examenele naţionale de certificare a competenţelor profesionale în
anul şcolar 2016-2017 ( promovabilitate 100%) şi în anul şcolar 2017-2018.
 s-au dezbatut si analizat curriculum -ul din trunchiul comun
(TC),diferenţiat (CD) şi în dezvoltare locală (CDL) precum si SPP-urile de
nivel 3, 4 si 5 pentru clasele:
* liceu: a IX-a, a X-a, a-XI-a, a XIIa-liceu ; clasele a IX a, a X a şi a XI a şcoalã
profesionalã si anul I si II scoala postliceala ;
A fost acordată o atenţie deosebită:
 claselor a X a-învăţământ liceal şi profesional cu durată de 3 ani , în ceea
ce priveşte noua organizare modulară a disciplinelor de specialitate.
Ȋn acest sens au fost prezentate şi dezbătute:
- anexa 1, 2, 3 şi 4 la OMEN
nr. 3915/18.05.2017 privind aprobarea planurilor de învăţământ si curriculum
pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculara
,,Tehnologii”.
- Proiectarea CDL pentru clasele a IX si a X a,ciclul inferior al liceului si
invatamant profesional-OMEN 3914/18.05.2017.

1.4. Reducerea absenteismului
şcolar, a riscului de abandon şcolar,
prevenirea violenţei şi creşterea
siguranţei elevilor.
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

prof. Koszorus Rodica
Budean Cristina,
Moldovan Monica,
Matei Rodica.

Cadrele didactice din Catedra
Tehnică

Trebuie acordata o atentie
deosebita, prelucrarii
testelor de evaluare, astfel
incat sa poata fi urmarite:
progresul sau regresul
elevilor si claselor si in
concordanta cu rezultatele
evaluarii sa se stabileasca
masurile ce se impun a fi
luate pentru corectare in caz
de regres.

Dir.ing. Tarţa Adriana
prof. Koszorus Rodica

- anexa 4-OMENCS nr. 4121/13.06.2016-SPP nivel 4 si a anexei 2 OMENCS nr. 4121/13.06.2016-SPP nivel 3 .
- anexa la OMEN nr. 4435 din 29.08.2014 privind ,,Metodologia de
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organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale
pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani.
- ordinul OMEN 4434/29.08.2014-privind aprobarea Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionalenivel 4 a absolvenţilor invăţămantului liceal cu anexa 2 a ordinului-fişa de
evaluare a proiectului.
- ordinul MEM 5005/02.12.2014-privind aprobarea Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale
nivel 5 a absolvenţilor invăţămantului postliceal cu anexele 2,3 si 4 a
ordinului.
În acest fel , în şedinţa comisiei metodice din 19.09.2017, 21910.2017 şi
18.01.2018 au fost prezentate şi dezbătute în cadrul catedrei toate documentele ce
prevăd organizarea lor precum şi aspectele legate de întocmirea documentelor de
planificare şi evaluare.
- s-au intocmit documentele de planificare calendaristică , proiectare imediată si a
unitatilor de invăţare.
Aceasta s-a realizat in concordanţă cu programele şcolare, orarul si graficul de
instruire practică ,asigurand corelarea planificării la instruirea practică tehnologică
cu cea de la tehnologia meseriei;-s-a realizat o proiectare unitară pentru aceleasi
discipline predate de diferiti ingineri si maistri instructori.
Realizarea de interasistențe colegiale la disciplinele tehnice pentru asigurarea unui
management instituțional de calitate:
 În urma interasistenţelor efectuate în semestrul I, s-a făcut o analiză la nivel
de catedrei tehnice. Au fost prezentate aspectele ,cele care necesită
îmbunătăţiri, pozitive precum şi măsurile necesar a fi luate, desprinzându-se
concluzii referitoare la:
-metodele de predare-învaţare aplicate la clasă şi folosite de
profesor: activ participative,centrate pe elev şi alese în concordanţă cu nivelul de
pregătire al elevului şi condiţiile existente.
-metodele de evaluare semestrială folosite la clasă: alese în aşa fel încât să se
urmărească o notare ritmică şi de asemenea o diversificare a lor prin folosirea,în
mai mare măsură,a metodelor alternative de evaluare,autoevaluare,coevaluare.
Toate orele se desfăşoară în cabinetele, laboratoarele şi atelierele de specialitate.
Ȋn acest sens:
 A fost stabilit orarul pentru prgătirea practică în laboratoare , ateliere şi
unităţi de profil, astfel încât sa respecte normativele curriculare,concordanţa
dintre pregătirea teoretică şi practică şi în conformitate cu structura modulară a
disciplinelor de specialitate şi au fost stadiliţi responsabilii cu întocmirea
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”
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Cadrele didactice din Catedra
Tehnică

Cadrele didactice din Catedra
Tehnică

Trebuie acordată o atenţie
deosebită corelării în cadrul
unui modul a pregătirii
teoretice cu instruirea în
laboratorul tehnologic şi
instruirea practică.
Folosirea la lecţii a
metodelor activparticipative,cen-trate pe
elev şi ţinând cont de nivelul
de pregătire iniţial şi
particularităţile de vârstă ale
elevilor.

dir.ing. Tarţa Adriana, ing.
Corcea Mihaela.
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planificării în laboratoare şi ateliere.
S-a întocmit orarul şcolii.

ing. Munteanu Ligia.



Planificarea orelor de laborator şi instruire practică,a fost realizată în
laboratoare,cabinete de specialitate,ateliere şcoală şi întreprinderi de I.A. în
concordanţă cu orarul şi graficul de pregătire practică în laboratorul
tehnologic şi cel de instruire practică şi au fost întocmite:
- graficul de rotire a claselor la instruirea practică in
întreprinderile de industrie alimentară si atelierele de panificatie- patiserie,
preparare produse din carne şi legume-fructe pentru liceu şi şcoală profesională - graficul de încărcare al :
* laboratoarelor de chimie 1, 2 şi 3.

Dir.ing. Tarţa Adriana
ng. Corcea Mihaela.

ing.Moldovan Monica


1.5. Asigurarea condiţiilor pentru
evoluţia în carieră şi dezvoltare
profesională a cadrelor didactice.

Pentru identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice din Catedra
Tehnică,acestea au fost chestionate şi în urma prezentãrii ofertei de cursuri de
formare de către prof. Ristoiu Georgeta,au putut opta în alegerea cursurile
dorite .
În acest sens, s-a pus un accent deosebit pe continuarea studiilor de
specialitate,înscrierea la examenele de acordare a gradelor didactice şi
participarea la cursuri pentru completarea pregătirii ştiinţifico-metodice.
-participarea la cursul de formare pentru scrierea proiectelor europene 2014 –
2020- perioada: 13 – 15 octombrie 2017.

Dir.ing. Tarţa Adriana

- participarea la cursul Managementul Riscului. Abordare, identificare,
evaluare si control al riscurilor in invatamantul preuniversitar”, in
perioada 15-19.11.2017.
-participarea in perioada aprilie –iunie 2018 la cursul ,,Tabla interactivă”-resursă
educațională.
- participarea la Programul educațional organizat de Editura Esential
Media intitulat ,,Evaluarea în învăţământul preuniversitar” desfasurat in luna
noiembrie 2017.
-participarea la proiect educațional Național organizat de Editura Esential
Media intitulat ,,Promovarea imaginii școlii" intitulat ,,Plan de promovare a
imaginii şcolii” desfasurat in lunile decembrie 2017- ianuarie 2018.
-Participarea la Proiectul Educațional Național organizat de editura Arabela și
editua D’art- iunie 2018-tema: Abandonul școlar: cause.

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”
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prof.Ristoiu Georgeta
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-participarea, în 13 septembrie 2017 la Consfătuirea județeană a profesorilor de
informatică / TIC din județul Cluj la C.T. Anghel Saligny.
- participarea, în 25 ianuarie 2018 la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, ClujNapoca, la activitatea metodică „Elaborarea unor criterii unitare de evaluare a
competențelor digitale la bacalaureat”.
- participarea, în 27 noiembrie 2017, la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, la
activitatea de pe semestrul I a cercului pedagogic al disciplinelor informatice
pentru zona Cluj-Napoca.
-participarea în calitate de asistent la Olimpiada de Tehnologia Informației –
etapa judeţeană, 21 aprilie 2018.
- am participat în calitate de evaluator la examenul de competențe digitale 2018
sesiunea februarie.
actualizarea site-ul școlii cu informații diverse, fotografii din activitățile
desfășurate, noutăți, informații privind admiterea, oferta de școlarizare, rezultate la
olimpiade/concursuri, etc.
-patriciparea la programul de formare metodişti, organizat de CCD şi ISJ, Clujdecembrie 2017.

Prof.Tirla Felicia

Ing. Koszorus Rodica
ing. Munteanu Ligia.
ing. Fertea Ella.

- reactualizarea şi completat Regulamentului de organizare și funcționare a
Colegiului Tehnic Raluca Ripan si elaborarea Regulamentul Intern al şcolii în
concordanţă cu documentele legale in vigoare.

Dir.ing. Tarţa Adriana
Prof. Mezofi Andreea

A participat la:
 Activitatea metodică ,, Curriculum şi proiectarea activităţii
profesorului din aria curriculară tehnologii”- organizată de CCD, Cluj24 aprilie 2018- 4 ore.
Module tematice:
M1-Dezvoltarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică.
M2-Utilizarea de strategii specifice în procesul didactic în vederea creşterii
eficienţei învăţării.
M3-Elaborarea de scenarii didactice personalizate.
M4-Promovarea învăţării participative, anticipative şi creatoare.
 Activitatea metodică: ,,Rolul formatorului în dezvoltarea personală şi
profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”
organizată de CCD, Cluj-05.07.2018-5 ore.

Ing. Koszorus Rodica

Module tematice:
M1-Realizarea activităţilor de formare. Barierele comunicării.
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”
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M2-Marketingul formării.Analiza nevoilor de formare.
M3-Exemple de bună practică.
 Programul de formare ,,Metode şi instrumente eficiente de reducere
a stresului ocupaţional”-din oferta de formare CCD Cluj, avizată de
MEN, adresa 38373/25.10.2017- 02-03.07.2018-16 ore.
 Programul de formare:,,Evaluare pentru evoluția în cariera”
didactică-acreditat prin OM nr. 5990/16.12.2015-Categoria de
program 1:
Programe de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. (5) lit.a),b)şi c)
dinLegea educaţiei naţionale nr.1/2011*
Furnizor: Casa Corpului Didactic Cluj-120 ore-30 credite-iunie-septembrie
2018.

-participarea la activitatea metodica „ Curriculum si proiectarea activitatii
profesorilor din aria curriculara tehnologii” organizata de CCD in aprilie 2018.

Prof. Corcea Mihaela
Prof. Matei Rodica

-participarea la seminarul “ Abordarea integrata a citit –scrisului in formarea
profesionala” –organizat la Colegiul Energetic in iunie 2018.

Prof. Tarta Adriana
Prof. Corcea Mihaela
Prof. Tirla Felicia
Prof.Corcea Mihaela
prof.Tarta Adriana
Coldea Viorica

-participarea cu elevii clasei IX P2 la Activitatea „Mănâncă pentru a
trăi” desfăşurata în cadrul proiectului Erasmus+ „Healthy we - future guarantee”
invitat Cristina Chende, nutriţionist la „Natur House”, filiala Cluj-Napoca.

OBIECTIVUL STRATEGIC 2:
Eficientizarea procesului instructiv-educativ.
2.1. Adaptarea ofertei școlii la
cererea de pe piaţa muncii şi
implementarea parteneriatelor de
tip dual în învăţământului
profesional.

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

-Au fost încheiate parteneriate cu agenţilor economici, pentru pregatirea practică
a elevilor din învăţământul profesional- clasele a IX a P1, IX P2-învăţământ dual şi
X P- acestia oferind burse suplimentare de merit elevilor.
 S-au elaborat,aprobat in cadrul comisiei metodice şi afişat:
 Tematica pentru proba scrisă--examenul de certificare a calificării
profesionale-nivel 5-şcoală postliceală.
 Lista lucrărilor pentru proba practică-examenul de certificare a
calificării profesionale-nivel 5-şcoală postliceală.
 temele pentru realizarea de catre elevi a proiectelor :
ŞCOALĂ POSTLICEALĂ: Clasa II PL:
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Dir.ing. Tarţa Adriana
ing. Koszorus Rodica
ing. Moldovan Monica

ing. Koszorus Rodica,ing.
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2.2 . Asigurarea accesului la
învăţământ, prin crearea de şanse
egale la educaţie.

LICEU:
* Clasele a XII a B-:,,Tehnician în gastrnomie”
* Clasele a XII a A şi XIII seral-:,,Tehnician în industria alimentarã’’:

Au fost întocmite listele temelor proiectelor şi avizate ISJ Cluj de către d-nele
inspector de specialitate.
 Criteriile metodologice de elaborare a proiectelor si criteriile de evaluare
a proiectelor.

Petrindean Maria , ing.
Munteanu Ligia, ing. Budean
Cristina, ing. Moldovan
Monica .
ing. Corcea Muhaela,
ing. Budean Cristina.
ing. Koszorus Rodica, ing.
Moldovan Monica , ing.
Budean Cristina , ing.
Munteanu Ligia, ing.
Petrindean Maria.

ing. Koszorus Rodica


2.3.Exploatarea eficientă a
resurselor didactico-materiale şi
dezvoltarea acestora în vederea
creşterii eficienţei educaţiei şi a
calităţii actului instructiv-educativ.

Au fost îndrumaţi elevii școlii , pentru realizarea proiectelor, în vederea
susținerii Examenului de absolvire și de certificare a calificării profesionale,
nivel 5, şi 4, examene organizate în şcoală pentru nivelele 5, 4,3 -procent
de promovare 100%- Elevii clasei a XII a B-,,Tehnician in gastronomie” au
susţinut examenul la liceul tehnologic nr. 1 în sesiunea septembrie 2018procent de promovare 100%.
 Situaţia detaliată este prezentată in anexa nr. 2.
 A fost elaborat graficul de consultaţii pentru examenele naţionale şi pentru

ing. Petrindean Maria.

şi pentru elevii cu cerinţe speciale

Au fost organizate în scoală pregătirea şi selecţia elevilor care vor
participa la olimpiada din aria curriculara ,,Tehnologii”-faza judeţeană,
calificările profesionale ,,Tehnician în industria alimentară” şi
,,Tehnician în gastronomie” precum şi elevii ce vor participa la
concursul pe meserii, calificarea profesională ,,Bucătar” care se vor
desfăşura în sem. II.
 Au fost elaborate subiectele pentru faza judeţeană a olimpiadei
interdisciplinare şi concursului pe meserii,probele scrisǎ şi practicǎ.


Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

ing. Koszorus Rodica,ing.
Petrindean Maria , ing.
Munteanu Ligia, ing. Budean
Cristina, ing. Matei Rodica,
ing. Moldovan Monica,
ing. Corcea Mihaela

Au fost elaborate subiectele pentru faza judeţeană a olimpiadei
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ing. Moldovan
Monica,Koszorus
Rodica, Petrindean
Maria, Matei Rodica,
Budean Cristina.

ing. Tarţa Adriana,
ing.Koszorus Rodica.
Ing. Matei Rodica
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interdisciplinare,probele scrisǎ şi practicǎ.



2.4. Utilizarea eficientă a
fondurilor alocate şi găsirea de
surse alternative de finanţare.

A fost organizată în şcoală PROBA PRACTICĂ A OLIMPIADEI
PENTRU DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ
,,TEHNOLOGII’’, CALIFICĂRILE PROFESIONALE: TEHNICIAN IN
industrie alimentară şi concursul profesional pentru calificarea ,,Bucătar"
- FAZA JUDEŢEANA în data de 28.02.2018.

Elevii clasificaţi pe locurile I la faza judeţeană a OLIMPIADAEI
PENTRU DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ
,,TEHNOLOGII’’ ŞI CONCURSUL PE MESERII au reprezentat şcoala la
fazele naţionale ce s-a desfăşurat în luna aprilie 2018 la Suceava şi
respectiv Bacău .

Rezultatele detaliate obţinute la olimpiade şi concursul pe meserii,
fazele judeţeană şi naţională sunt prezentate în anexa nr. 3.








Ing. Moldovan Monica
Ing. Corcea Mihaela
Ing. Munteanu Ligia

Prof. Koszorus Rodica-în calitate de vicepreşedinte, Munteanu Ligia ,
Budean Cristina, Moldovan Monica, Fertea Ella şi Matei Rodica -în
calitatede membrii - au participat in comisia judeţeană la faza judeţeană
a olimpiadei din aria curriculară ,,Tehnologii”-februarie 2018.
Prof. Moldovan Monica - profesor insotitor la faza naţională a
olimpiadei- Suceava-aprilie 2018.
Budean Cristina şi Fertea Ella-în calitatede membrii evaluatori - au
participat in comisia naţională la faza naţională a olimpiadei din aria
curriculară ,,Tehnologii”-aprilie 2018, pentru calificările ,,Tehnician în
industria alimentară şi respectiv ,,Tehnician în gastronomie”.
Profesori însoţitori la olimpiade:
*faza judeţeana: Szanto Lidia, Lăpuşan Adina.
*faza naţională ing. Moldovan Monica.
Profesor însoţitor la concursul pe meserii: Coldea Daniel.

A fost reactualizat şi completat Regulamentul Intern al şcolii în concordanţă cu
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar.
 A fost realizată, pe tot parcursul anului şcolar, monitorizarea permanentă a

Dir.prof. Tarţa Adriana,
prof.Mezofi Andreea
Cadrele didactice din Catedra
Tehnică

prezentei elevilor la disciplinele modulare de specialitate.
Optimizarea gestionării fondurilor bugetare şi a veniturilor:

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

S-a realizat completarea bazei materiale la laboratoarele de chimie cu
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dir. Ing. Tarţa Adriana

Preocupări pentru
continuarea dotării
laboratoarelor şi atelierelor
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aparatură,ustensile şi sticlarie de laborator specifice, necesare pentru
efectuarea analizelor de laborator în cadrul orelor de pregatire practică în
laboratorul tehnologic:
microscoape binoculare -3 buc;
baie de apa digitala-5l-2 locuri- 1 buc.
balanta Mohr-Wesphal-2 buc.
cantar-1 buc.
instalatiede distilare simpla-1 buc;
balante electronica 500 g -3 buc.
biurete Schiling-6 buc.
microbiurete- 3 buc.
cilindrii gradati-20 buc
sita de azbest- 10 buc
taviţe pentru pipete-6 buc
termometru, trepied, cleme,stativ uscat sticlarie, perie- cate 1 buc.
şi de asemenea, a fost recondiţionată şi întreţinută aparatura existentă.

ing. Koszorus Rodica
lab. Puşcaş Diana
Cadrele didactice din Catedra
Tehnică

cu aparatura şi utilaje la
standarde Euro care să
asigure elevilor dobândirea
de deprinderi şi formarea
competenţelor, pentru
calificarea în care se
pregătesc, în concordanţă cu
normele Euro.

OBIECTIVUL STRATEGIC 3:
Dezvoltarea parteneriatului cu instituţii din comunitate si continuarea demersurilor de colaborare la nivel naţional şi european prin
proiecte educative .
3.1. Intensificarea colaborării cu
comunitatea locală şi agenţii
economici.



Au fost reactualizată lista cuprinzând programele pentru curriculum în
dezvoltare locală (CDL), în concordanţă cu nevoile de formare identificate la
nivel local şi cu strategiile de dezvoltare pe termen lung şi au fost avizate

Dir.prof. Tarţa Adriana,
ing.Koszorus Rodica
Ing. Budean Cristina
Ing. Corcea Mihaela

Acţiuni sporite menite să
identifice extinderea
colaborării cu agenţii
economici şi comunitatea
locală.

ISJ/CLDPS – ANEXA 1.


Au fost realizate grupele de elevi pentru disciplinele din cadrul CDL,în
conformitate cu opţiunile elevilor,individual exprimate.

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”
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S-au intocmit si aprobat convenţiile de colaborare/ practică cu societatile
comerciale si agentii economici.

3.2. Diversificarea programelor
educative

Dir.prof. Tarţa Adriana,
ing. Koszorus Rodica
ing. Moldovan Monica
ing. Szanto Lidia
ms. Tripon Doina
Lăpuşan Adina
Coldea Daniel
Coldea Viorica

Urmarirea si monitorizarea consilierii si orientarii vocationale si insertia socio
profesionala a absolventilor:
A fost realizată monitorizarea absolvenţilor claselor a XII a , promoţiile 2016- 2017
şi II PL privind inserţia pe piaţa forţei de muncă şi continuarea studiilor.

Diriginţii claselor a XII a şi
II PL

- participarea la Simpozionul Naţional ”Tradiţional şi step by step în slujba
învaţamantului romanesc” -25 noiembrie 2017 cu lucrarea Diversitatea în
educaţie-activită-activităţi de învăţare la TIC.

prof. Ristoiu Georgeta

- participarea la Conferinta de marcare a „Zilei Mondiale a Sănătății
Mintale”organizată în data de 10 Octombrie 2017.

Prof. dir. Tarţa Adriana

- participarea la Conferinta de lansare a Olimpiadei Internationale de Matematică.
-

Organizarea in 13 martie 2018, în colaborare cu Colegiul Tehnic de

Prof. dir. Tarţa Adriana

Transporturi Transilvania Concursul interjudeţean Paşi pe urmele lui Edison,
ediţia XI.
-

Participarea in 30 mai- 1 iunie 2018 cu lucrarea Meseria merge mai departe

Prof. dir. Tarţa Adriana

la Conferinţă internaţională -LIFE Sciences and Technology for
WELLBEING.
- organizarea, la începutul lunii decembrie, a evenimentului HOUR OF CODE, o
inițiere în tehnologia computerelor și programare la care au participat 63 elevi
din clasele IXP2, X B si XIIB. S-au obținut diplome de participare.
- utilizarea eficient documentele curriculare (programa, planificare, manuale,
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”
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ghiduri, suporturi de curs, soft-uri etc.), tinand cont de principiile didacticii
moderne.
-Participarea la Simpozionul naţional ”Tradiţional şi step by step în slujba
învăţământului românesc"25.11.2017-tema: diversitatea în educaţie-activităţi
de învăţare la T.I.C.
-participarea impreuna cu elevii clasei IX P2 la pilotarea unui curs digital de
educatie pentru orientare profesională în perioada 21 mai-8 iunie 2018.
Cursul a fost dezvoltat prin intermediul platformei internationale JA Inspire,
iar elevii l-au accesat utilizand orice dispozitiv conectat la internet.
-desfăşurarea evenimentul internațional HOUR OF CODE, organizat de
ADFABER în perioada 4-8 decembrie 2017 cu clasele IXB, IXP1, XIA, XIB,
XIIA. Activitatea desfășurată este o inițiere în tehnologia computerelor și
programare. Elevii au obținut diplome de participare.
-organizarea la clasa a X-a A a unui eveniment în colaborare cu Fundația
Adfaber și Bosch Engineering Center Cluj prin care elevii au reușit să-și creeze
propriul joc FlappyBird.
-participarea, în cadrul Simpozionului Național ,,Prevenirea abandonului
școlar” iulie-august 2018 studiul de specialitate: “Creativitatea în prevenirea
abandonului școlar”, Editura Arabela.

Prof. Tirla Felicia

-participarea în 27-29 septembri,e 2017 la festivalul de arta culinara pentru
elevi ,,Culinaria”, adresat tinerilor de diferite etnii din scolile judetului
Cluj ,proiect finantat de consiliul judetean Cluj – participant: elevi clasa a a IX
P2 si XI B.

Prof. dir. Tarţa Adriana
Ms. Tripon Doina
Prof. Coldea Viorica
Prof. Corcea Mihaela

-organizarea cu elevi din clasele IX B , XP2 ,XIIB a atelierului " Fantezie
culinara " cu ocazia aniversariii a 70 de ani de la infiintarea Colegiului Tehnic
,,Raluca Ripan”.

Prof. Budean Cristina
Prof. Corcea Mihaela

-participarea in 26 octombrie 2017, la intalnirea regionala a
proiectului european European Qualifications "Closer to the stakeholders"
la initiativa autoritatii Nationale pentru calificari - calificarea bucatari .
- Participarea la Concursul culinar international „ Taste of
Hospitality”organizat in Myslenice -Polonia in aprilie 2018 ,participanti : Coste
Sorin, Luca Adrian –elevi anul I PL , d-na,prof. Corcea Mihaela

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Acordarea unei atentii
sporite programelor si
activitatilor educative in
scopul educarii si formarii
elevilor.
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-publicarea lucrării- Aspects of Food Industry Machines Producing Vibrations,
ACTA TECHNICA NAPOCENSIS; Series: Applied Mathematics,
Mechanics, and Engineering, Vol. 59, Issue II, Pag. 219-222, Ed. UT
Pres, Printed ISSN 1221-5872, On-line ISSN 2393-2988, Both ISSN-L
1221-5872, Cluj-Napoca, June, 2016 (Baza de date ISI);
-publicarea lucrării- Study of the Vibration Action on the Operators in the Milling
Industry, The 7th International Conference on Computational Mechanics and
Virtual Engineering, COMEC 2017, Braşov, Romania, 16 – 17 November 2017,
pag. 63 – 68, ISSN 2457-8541, ISSN-L 2457-8541, Transilvania University Press
of Braşov;



Participarea cu elevii clasei a X a A la activităţile din cadrul proiectului

prof. Macovei AlexandraMaria

ing. Koszorus Rodica

educaţional ,,La cinema, devin cineva”, ediţia a 4 a, organizat de
Asociaţia Culturală Art-Cord şi Asociaţia Victoria Film, în parteneriat
cu ISJ Cluj şi CJRAE Cluj, în anul şcolar 2017-2018.


Participarea cu elevii claselor a IX-X a A la concursul ,,Ştiu şi aplic” securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe băncile şcolii-organizat la
Colegiului Tehnic de Transporturi “TRANSILVANIA”. Elevii Nemeş
Claudiu şi Boicu Larisa , din clasa a X a A au obţinut locul II şi au
reprezentat judeţul la faza naţională desfăşurată in luna mai la Iasi, insoţiti
de dir. Prof. Tarţa Adriana.
 A fost organizată în şcoalǎ, de prof. Koszorus Rodica, în calitate de
profesor formator activitatea metodică judeţeană adresată laboranților și
tehnicienilor școlari în anul şcolar 2017-2018-23.05.2018.
Tema: Integrarea activităţilor practice şi experimentale în
activitatealaborantului/Tehnicianului şcolar”
Module tematice:
*Proiectarea, pregatirea si evaluarea experimentelor de laborator si a
activitatilor practice.
*Colaborarea
professor-Laborant/Tehnician.
Realizarea
de
parteneriate/protocoale de colaborare în scopul eficientizării
desfăşurării activităţilor practice.
-Participarea la Proiectul Educațional Național organizat de editura Arabela și
editua D’art- iunie 2018-tema: Prevenirea şi combaterea abandonul școlar.
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

54

Ing. Budean Cristina
Ing. Moldovan Monica
Prof. Tarţa Adriana

prof. Koszorus Rodica

Raport activitate an şcolar 2017-2018



A fost organizată,la Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”, la data de
09.11.2017, activitatea metodica, în cadrul cercului metodic de la nivel de
judeţ ,, Industrie Alimentară-Agricultură”, având următoarea tematică
:
1.Dezbaterea documentelor normative, pentru fiecare formă de învăţământ, profil
şi specialitate în care se realizează formarea iniţială şi instruirea elevilor.
* Proiectarea activităţii didactice în concordanţă cu cerinţele curriculumului
naţional şi noile SPP-uri.
* Aplicarea noului curriculum (Anexa nr.6 la OMENCS nr.4457/05.07.2016 si
Anexa 2 la OMENnr. 3915/18.05.2017) în întocmirea documentelor şcolare.
2.Proiectarea CDL pentru clasele a IX si a X a,ciclul inferior al liceului si
invatamant profesional-OMEN 3914/18.05.2017.

3.3. Diversificarea domeniilor de
colaborare cu parteneri din ţară şi
din străinătate

ing. Koszorus Rodica
Cadrele didactice din Catedra
Tehnica

Dezvoltarea de proiecte şi
parteneriate de colaborare
cu şcoli,asociaţii de profil ,
universităti din ţară şi
străinătate.

3. Evaluarea iniţială –punct de plecare în asigurarea progresului şcolar:
*Obiective şi metode de evaluare iniţială;
*Prelucrarea rezultatelor evaluării iniţiale;
 A fost organizată,la Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”, la data de
17.05.2018, activitatea metodica, în cadrul cercului metodic de la nivel de
judeţ ,, Industrie Alimentară-Agricultură”, având următoarea tematică
:
1.Exemple de bune practici privind examenul de certificare a calificării
profesionale pentru pentru absolvenţii invăţămantului profesional cu durata de 3
ani
Dezbaterea ORDINULUI nr. 4.435 din 29 august 2014 privind aprobarea
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării
profesionale pentru absolvenţii invăţămantului profesional cu durata de 3 ani.
2. Cerinţe impuse de caracterul activ participativ al activităţii didactice – folosirea
fişelor de lucru şi a fişelor de evaluare în procesul didactic de predare-învăţare şi
evaluare în activitatea de pregătire practică şi pregătire în laboratorul tehnologic.
3. Activitate de diseminare a proiectelor aflate în derulare .
Au participat reprezentanţi de la Colegiul Tehnic,,Raluca Ripan’’,Cluj-Napoca,
Colegiul Tehnic,,Emil Negruţiu’,Turda, liceul tehnologic special ,,Samus” şi Liceul
Tehnologic ,,Alexandru Borza”,Cluj-Napoca.
Materialele au fost prezentate de ing. Koszorus Rodica,ing. Rîza Mariana de la
liceul tehnologic special ,,Samus”..

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”
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OBIECTIVUL STRATEGIC 4:
Îmbunătăţirea imaginii școlii prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea .
4.1 Îmbunătăţirea
colaborării cu
comunitatea locală, cu
organizaţii
nonguvernamentale, cu
asociaţii culturalesportive, cu sindicatele şi
agenţii economici.

-Lectie vizita, clasa a XB, tema- Sosurile- Iulius, data- 03.11.2017.

Prof. Munteanu Ligia

4.2. Ȋmbunătăţirea
imaginii şcolii în
comunitate.


Organizarea, în data de 10 mai 2018 la Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan” in
colaborare cu ISJ, Cluj, a Targului ofertelor educationale pentru invatmantul
profesional si invatamantul dual.

Ing. Tarţa Adriana

-

Participarea in luna aprilie 2018, împreună cu elevii Luca Adrian şi Coste
Sorin la ediţia a IV a Concursului internaţional de gătit din
Myślenice,POLONIA.

Ing. Tarţa Adriana
Ing. Corcea Mihaela

2.1 Activitatea comisiei de formare continuă a cadrelor didactice
Obiectivul urmărit

Responsabilități/ membrii
catedrei care au desfăşurat
activitatea

Activitatea desfășurată

Propuneri de
îmbunătăţire

OBIECTIVUL STRATEGIC I- REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL PERFORMANT, ECHITABIL ŞI EFICIENT
Proiectarea activităţilor
manageriale la nivelul şcolii, a
comisiilor metodice şi a clasei
de elevi, pe baza unei
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Participarea la activitatea metodica ,,Managementul formarii continue” din 20.11.
2017
Diseminarea informatiei prezentate la activitatea metodica noiembrie 2017
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vor lua în considerare
strategii alternative pentru
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diagnose pertinente,
specifice, realiste.

Analiza şi diagnoza activitaţilor anului şcolar 2016-2017

Membrii comisiei

Elaborarea documentelor de management a activitaţilor la nivelul comisiei,
pentru anul şcolar 2017-2018

Ristoiu Georgeta

Asigurarea calitaţii activitaţilor de formare continua a personalului didactic
prin monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al scolii
s-a realizat prin realizarea de interasistențe colegiale la disciplinele umaniste
Asigurarea condiţiilor pentru
evoluţia în carieră şi
dezvoltare profesională a
cadrelordidactice

Monitorizarea participari icadrelor didactice la cursuri de formare in 2016-2017
au participat la formare 7 cadre didactice; in 2017-2018-13 cadre didactice
(crestere cu 185%)

Ristoiu Georgeta

Ristoiu Georgeta

Consilierea cadrelor didactice debutante prin activitati de mentorat/tutoriat.

Responsabili de catedre

Pentru micşorarea numarului de corigenţi la disciplinele umaniste s-a realizat
pregatirea suplimentara a elevilor cu deficienţe de învaţare

Membrii comisiei

ajutarea elevilor să înveţe
folosind stilurile preferate de
învăţare;

Cadrele didactice vor
participa la activităţi
metodico- ştiinţifice, la
parteneriate, proiecte şi
programe educaţionale si
la cursuri E- learning

OBIECTIVUL STRATEGIC IV: ÎMBUNĂTĂŢIREA IMAGINII ȘCOLII PRIN COMUNICAREA ȘI COLABORAREA CU COMUNITATEA
Promovarea şcolii prin
participarea cadrelor
didactice la comunicări
ştiinţifice şi cursuri
academice de perfecţionare

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Kinetoterapie în reeducarea funcţională-Master organizal la Facultatea de
Stiinţa sportului şi educaţiei fizice, Oradea
Inginerie genetica in ameliorarea plantelor- Master organizat la USAMV ClujNapoca
Sisteme de procesare si controlul calitatii prod. agro-alimentae, Master
organizat la USAMV Cluj-Napoca
Studiul actiunii vibratiilorasupra operatorilor din ind. de morarit-doctorat la
Univ Tehnica Cluj-Napoca

Nesteriuc Gabriel
Cotirla Dana
Szanto Lidia
Macovei Alexandra

Prezență deplină, curs educație nonformală organizat de Dreams for Life

Giurgiu Luminita

Managementul riscului. Abordare, identificare, evaluare și control al
riscurilor în învățământul preuniversitar

Tarta Adriana
Ristoiu Georgeta
Tirla Felicia
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Tarta Adriana

Scrierea proiectelor europene 2014-2010
Tabla interactivă- resursă educaţională
Programul de formare metodişti
Programul de formare ,,Metode şi instrumente eficiente de reducere a
stresului ocupaţional”
Activitatea metodica: ,,Rolul formatorului în dezvoltarea personală şi
profesionalăa cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”
Profesor formator în cadrul activităţii metodice ,,Integrarea activităţilor
practice şi experimentale în activitatea laborantului/tehnicianului
şcolar”
Activitatea metodică ,, Curriculum şi proiectarea activităţii profesorului
din aria curriculară tehnologii”
Literatura anilor 2000
„Noul curriculum pentruclasa a V-a la disciplina Biologie"
Proiect Erasmus+ Integrated Reading and Writing Support in Vocational
Education- seminar de diseminare
Parteneriat strategic KA2 Erasmus+“Focus – Metodeși instrumente
moderne pentru orele de consiliere din licee”-seminar de diseminare

Tarta Adriana
Sangeorzan Mihaela
Koszorus Rodica
Munteanu Ligia.
Fertea Ella
Koszorus Rodica
Koszorus Rodica
Koszorus Rodica
Koszorus Rodica
Rus Camelia
Tirla Felicia
Tirla Felicia
Tirla Felicia

2.2. Raport al consilierului educativ pentru anul şcolar 2017 – 2018
Obiectivul urmărit

Responsabilități/
membrii catedrei care au
desfășurat activitatea

Activitatea desfășurată

Propuneri de îmbunătăţire

Obiectivul strategic I Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient
Proiectarea activităţilor
manageriale la nivelul
şcolii, a comisiilor
metodice şi a clasei de
elevi, pe baza unei
diagnose pertinente,
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Participarea la consfătuirile cadrelor didactice din luna septembrie
2017.

Ristoiu Georgeta

Diseminarea informatiei prezentate la consfatuirea cadrelor
didacice in cadrul sedintei de catedra din octombrie 2017

Ristoiu Georgeta
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specifice, realiste.

Asigurarea accesului
tuturor elevilor la servicii
educaţionale de calitate

Analiza şi diagnoza activitaţilor anului şcolar 2016-2017

Elaborarea documentelor de management a activitaţilor la
nivelul comisiei metodice, pentru anul şcolar 2017-2018

Ristoiu Georgeta

Realizarea şi participarea ca parteneri în cadrul proiectelor
europene şi a altor proiecte educative
Healty We-Future Guarantee
Hour of Code

Tirla Felicia
Ristoiu Georgeta
Butean Iulia

La Cinema devin cineva

Giurgiu Luminiţa

ShoeBox
Târg culinar cu ocazia zilei de 1 Decembrie
Dramaturgie romaneasca

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

proiectelor asupra cresterii randamentului
scolar prin interventii/activitati la nivel
extracurricular si activitati de proiect

Incurajarea cadrelor didactice de a se
implica în desfaşurarea unor proiecte
şcolare şi extraşcolare prin activitati
privind resursa umana si activitati de
proiect

Tirla Felicia

Suntem generaţia ȋn mișcare

Giurgiu Luminiţa
Ristoiu Georgeta
Ristoiu Georgeta
Cotîrlă Dana

Impreună să redescoperim valorile poporului nostru

Nesteriuc Gabriel

Sănătate prin mișcare

Ristoiu Georgeta

Educație pentru cetățenie democratică
Monitorizarea permanenta a prezentei elevilor

Dirigintii

Descoperă o lume sănătoasă

Reducerea numărului de
absenţe şi prevenirea

Ristoiu Georgeta
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absenteismului şcolar, a
riscului de abandon
şcolar; prevenirea
violenţei şi creşterea
siguranţei elevilor

Accentuarea masurilor disciplinare şi administrative pentru
descurajarea, combaterea şi reducerea numarului de absenţe s-a
realizat prin eficientizarea comunicarii cu parinţii

Dirigintii

Interventii/activitati la nivel
extracurricular

Reducerea cazurilor de violenta prin consiliere individual
Colaborarea cu fundaţii şi asociaţii specializate în activitati
educative, de prevenire a consumului de substante psihotrope. cum
ar fi Preventis, Estuar, AESA
Promovarea prin activitaţile educative a disciplinei, toleranţei,
cetaţeniei active

– Ziua internationala a drepturilor copilului (17 nov)-Ziua drepturilor Omului (10 dec)-dezbatere organizata in
11.12.2017
-Educatie Juridica (10 mai 2018)

Asigurarea condiţiilor
pentru evoluţia în carieră
şi dezvoltare profesională
a cadrelor didactice

Interventii/activitati la nivel de
curriculum

Asigurarea calitaţii activitaţilor
de
formare continua
a
personalului didactic prin monitorizarea impactului programelor
de formare la nivelul clasei şi al scolii s-a realizat prin realizarea de
interasistențe colegiale la orele de dirigintie

Butean Iulia

Ristoiu Georgeta

Realizarea de lecţii interdisciplinare
Toti dirigintii

OBIECTIVUL STRATEGIC II: Eficientizarea procesului instructiv-educativ.
Adaptarea ofertei școlii la
cererea de pe piaţa muncii
şi implementarea
parteneriatelor de tip dual
în învăţământul
profesional; monitorizarea
inserției absolvenților și a
consilierii/ orientării
elevilor
Asigurarea accesului la
învăţământ, prin crearea de
şanse egale la educaţie
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Monitorizarea inserţiei absolvenţilor ciclului superior al liceului
s-a realizat în prima parte a sem. I

Dirigintii

S-a sigurat pregatirea suplimentara a elevilor capabili de
performanţe pentru participarea la concursuri şi olimpiade

Toate cadrele didactice
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Definirea ofertei educationale prin
cunoasterea asteptarilor din partea
parintilor, a comunitatii, a educabililor.
Congruenta ofertei cu cerintele
comunitatii;
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OBIECTIVUL STRATEGIC III: Dezvoltare aparteneriatului cu instituţii din comunitate si continuarea demersurilor de colaborare la nivel naţional şi European prin
proiecte educative .

Intensificarea colaborării
cu comunitatea locală, cu
asociații culturale și
sportive și agenții
economici.

Diversificarea domeniilor
de colaborare cu
parteneri din ţară şi din
străinătate

Dezvoltarea serviciilor de orientare şi informare privind cariera
prin aplicarea de chestionare privind cariera si vizite la agenţi
economici
Urmarirea si monitorizarea consilierii si orientarii vocationale si
insertia socio profesionala a absolventilor.

Dirigintii

Healty We Future Guarantee- Proiect Erasmus cu şcoli
din Lithuania, Romania, Spania , Italia şi Turcia

Mogonea Lavinia
Sangeorzan Mihaela

Stabilirea unor schimburi de experienţa cu şcoli tehnice de acelaşi
profil sau cu agenţi economici din UE

S-au incheiat contracte de colaborare cu organizaţii
nonguvernamentale, cu asociaţii culturale-sportive (conform
Anexei)
Îmbunătățirea imaginii
școlii prin comunicarea și
colaborarea cu
comunitatea

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Organizarea a două activităţi/ semestru în
parteneriat cu comunitatea

Imbunataţirea imaginii şcolii în comunitate prin implicarea elevilor
în activitaţi de voluntariat la nivelul comunitaţii (colind la Spitalul
de Pediatrie sub indrumarea d-nei prof. Dana Cotirla; Shoes Boxprof. Luminita Giurgiu, responsabil de activitate, activitati la
Centrul Sindromul Down- responsabil de activitate Cotîrla Dana)
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Director,
Catedra tehnica

Colaborare cu parteneri externi prin
proiecte sau programe educaţionale.

Ristoiu Georgeta
Tarţa Adriana
Ristoiu Georgeta

Iniţierea de programe de formare a
elevilor pentru realizarea unor proiecte în
beneficiul comunitaţii (participarea la
acţiuni organizate în scop umanitar)
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2.3.Consiliere şcolară profesională şi în carieră
I.

Număr persoane consiliate
a. Consiliere individuală
LICEAL
URBAN

CATEGORIE PERSOANE CONSILIATE INDIVIDUAL

RURAL

20
31
10
17
5
10

ELEVI
CADRE DIDACTICE
PĂRINŢI

b. Consiliere de grup în cabinet
CATEGORIE PERSOANE CONSILIATE ÎN GRUP

RURAL

300
250
25
25
25
20

ELEVI
CADRE DIDACTICE
PĂRINŢI

II.

LICEAL
URBAN

Problematica cea mai frecventă (menţionaţi primele 3 cele mai frecvente probleme cu care v-aţi confruntat în activitatea de consiliere individuală
în acest an şcolar – la categoriile cu care lucraţi):
a. Elevi/preşcolari:
1. Tulburari emotionale (depresie, anxietate)
2. Tulburari de comportament
3. Absenteism.

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

62

Raport activitate an şcolar 2017-2018

b. Părinţi:
1. Probleme de comunicare cu copiii
2. Tulburari emotionale
c. Cadre didactice:
1. Dificultati de comunicare cu elevii
2. Tulburari emotionale
3. Probleme de familie
4. Violenta si agresivitatea
III.
Număr de examinări / evaluări psihologice (individual): 15
Număr de examinări / evaluări OŞP (individual) (nu includeţi cele din Paşi în Carieră): 6
IV.

ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

Din totalul de persoane consiliate, menţionate la punctul I a, b şi c, menţionaţi pe cei care se încadrează în problematica OŞP
a. Individual
Persoane consiliate pe problematici legate de OŞP

LICEAL

6
7
5
4
0
2

ELEVI
CADRE DIDACTICE
PĂRINŢI

b. De grup
Persoane consiliate pe problematici legate de OŞP

100
90
0
25

ELEVI
CADRE DIDACTICE
PĂRINŢI (lectorate, cursuri etc.)
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c. Studii, activităţi, materiale, proiecte pe teme de OŞP
Studii,
sondaje

Diferite activităţi

Activ.
Lectorate
metodice părinţi
-Prezentare
scoli
profesionale-

V.

Materiale
realizate,
articole

(dacă sunt în colaborare cu alte instituţii, ONG-uri etc.
notați acest lucru în paranteză)

Proiecte
Nivel
national/
internaţ.

Activ. elevi

Nivel local,
judeţean

Nivelul
şcolii

Materiale pe teme
de orientare
scolara,fise,
chestionare, joc de
rol

12 activitati cu 4 clase (100 de
Elevi)
-Prezentare scoli profesionaleScoala Geaca- prezenta 15 elevi

4 activ cu clasele 11 50elevi(Ripan)
2 activitati- cu clasele a 12-a
pe “ Cv-ul personal” si
“Mituri referitoare la cariera”
PROBLEMATICA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ

Din totalul de persoane consiliate, menţionate la punctul I a şi b, menţionaţi pe cei care se încadrează în problematica violenţei în şcoală
a. Individual
Persoane consiliate pe problematici legate de violenţă /
comportament agresiv

LICEAL

6
10
0
0

ELEVI
CADRE DIDACTICE
PĂRINŢI

b. De grup
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Persoane consiliate pe problematici legate de
violenţă/comportament agresiv
ELEVI
CADRE DIDACTICE
PĂRINŢI (lectorate, cursuri)

LICEAL

75
50
0
0

c. Studii, activităţi, materiale, proiecte pe tematica violenţei/agresivităţii
Studii,
sondaje

Diferite activităţi
(dacă sunt în colaborare cu alte instituţii, ONG-uri etc. notați acest
lucru în paranteză)
Activ.
metodice

Materiale
realizate,
articole

Proiecte
Nivel
Nivel local,
national/
judeţean
internaţ.

Lectorate
Activ. elevi
părinţi
3 activitati cu clasele profesionale -70 elevi
(Ripan)

Nivelul
şcolii

Materiale,
fise,
comunicare
asertiva

4-Activitati-autocunoastere si stil de viata
sanatos („Comportamente de risc pentru
sanatate-clasa 9a;
Motivele consumului de tutun- clasa 10
Roluri, drepturi si responsabilitati- clasa 11
Mediul virtual-clasa 12-a)
2 activitati- Abilitati sociale (Comunicarea
si abilitatile sociale in societate)
3 activitati- Asertivitatea (clasa 10)
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VI.

PROBLEMATICĂ CES

Din totalul de persoane consiliate, menţionate la punctul I a şi b, menţionaţi pe cei care se încadrează în problematica CES
a. Individual
Persoane consiliate pe
problematici legate de CES

LICEAL

2
2
2
2

ELEVI
CADRE DIDACTICE
PĂRINŢI

b. Studii, activităţi, materiale, proiecte pe problematica CES

Studii, sondaje

Diferite activităţi
(dacă sunt în colaborare cu alte instituţii,
ONG-uri etc. notați acest lucru în
paranteză)

Materiale
realizate,
articole

Proiecte
Nivel
Nivel
national/ local,
internaţ. judeţean

Activ.
Lectorate
Activ. elevi
metodice părinţi

Nivelul şcolii

Fise, materiale
Materiale
VII.

ABSENTEISM

(studii, activităţi, materiale, proiecte pe tematica absenteismului)
Diferite activităţi
Studii, sondaje
(dacă sunt în colaborare cu alte instituţii, ONG-uri
etc. notati acest lucru în paranteză)
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articole

Nivel
national/
internaţ.

Activ.
Lectorate
Activ. elevi
metodice părinţi
Chestionare privind
absenteismul pentru
elevi/profesori/cadre
didactice-la nivelul
celor 2 licee (70 de
elevi, 32 parinti, 18
cadre didactice)

Nivel local,
judeţean

Nivelul şcolii

Interpretarea
rezultatelor si
realizarea de
grafice
2 activitati (Motivele pentru
care absentam si Rolul scolii in
viata noastra- 11 P1)

Parteneriat
Clujul are suflet

VIII. PREVENŢIA COMPORTAMENTELOR DE RISC
(studii, activităţi, material, proiecte pe tematica prevenţiei comportamentelor de risc)
Diferite activităţi
Studii, sondaje
Materiale
(dacă sunt în colaborare cu alte instituţii, ONG-uri etc.
realizate,
notati acest lucru în paranteză)
articole
Activ.
Lectorate
metodice părinţi
ActivitatePreventia
traficului de
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Proiecte

Nivel national/
internaţ.

Activ. elevi
Activitate cu 4 clase-100 de
elevi

Nivel local,
judeţean

Nivelul şcolii

Fise,
materiale
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persoane
ActivitateaPreventia Sanatatii
mintale-la Turnul
Croitorilor

15 eleve
3 activitati- Comportamente
de risc
8 activitati- Asociatia
Preventis (clasele a 9 A, 9B,
9P1, 9P2)

IX.

MANAGEMENTUL CLASEI, MANAGEMENTUL COMPORTAMENTULUI
Diferite activităţi

Studii,
sondaje

(dacă sunt în colaborare cu alte instituţii, ONG-uri etc. notați
acest lucru în paranteză)
Activ.
metodice

Materiale
realizate,
articole

Proiecte
Nivel
Nivel local,
national/
judeţean
internaţ.

Lectorate
Activ. elevi
părinţi

Nivelul şcolii

10 activitati cu clasele 9-12 ( 250 de
elevi Ripan- 200 de elevi Energetic)
3 activitati- („Mediul virtual si cum
ne protejam identitatea- 9A, 9B, 10 B)
X.

ALTELE

Studii, sondaje
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(dacă sunt în colaborare cu alte instituţii, ONG-uri
etc. notați acest lucru în paranteză)
Activ. metodice

Lectorate
părinţi

Materiale
realizate,
articole
Nivel
national/
internaţ.

Activ. elevi

Nivel local,
judeţean

Nivelul şcolii

Chestionare-privind
satisfactia fata de scoala
la elevi/profesori/parinti
in ambele licee
2 activitati cu clasele 9
B- pe Tehnici de
invatare eficienta
Prezentarea ofertei
cabinetului scolar la
toate clasele 9-12 din
ambele licee
Participare la
activitatile
metodice CJRAE

Pariticipare la
Consilii
profesorale
Participare la
Consilii
profesorale
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Proiec AISECimpotriva discriminarii
la Col.T. Energetic
(clasele 9-11 Col.
Energetic)

15-Activitati frontalepe dezvoltare
personala cu clasele 912
Participare
la sedintele
cu parintii
Participar
e la
sedintele

2 activitati frontalep Planificarea
carierei (clasa 11 A)
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cu Centrul pentru
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Participare la
sedintele
metodice CJRAE
XI.

cu parintii

adolescenti

Consiliere şi alte activităţi realizate cu PERSOANE DE ETNIE ROMĂ

Din totalul de persoane consiliate, menţionate la punctul I a şi b
a. Individual
Consiliere / consultanţă

PREŞCOLAR

PRIMAR

GIMNAZIAL

1
1
1

ELEVI
CADRE DIDACTICE
(problematică specifică elevilor
romi)
PĂRINŢI

XII.

LICEAL

0

ACTIVITĂŢI ÎN ŞCOALA ALTFEL

Perioada

OŞP

7-11 mai

Prevenţia violenţei/
comportamentelor agresive

Autocunoaştere, dezvoltare
personală, comunicare

2 activitati (Bullying si
preventia problemelor
psihice- 10P1)

Activitate la Col. T. Energetic
1 activitate (Din secretele unui
bucatar- planificarea carierei- 10
A)

Prevenirea
comportamentelor de
risc

Alte activităţi

XIII. Formări
FORMATOR
Tipul programului de formare
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Tipul programului de formare
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Instituţia furnizoare a

Instituţia furnizoare a programului de formare

programului de formare
Denumirea programului de

Ubb-Cluj- Psihologie Cognitiva
Aplicata

Denumirea programului de formare

formare
Număr de credite (specificaţi

Număr de credite (specificaţi dacă sunt CPT sau

dacă sunt CPT sau credite

credite COPSI)

COPSI)
Număr de ore

Număr de ore

Perioada (lună, an) până la

Perioada (lună, an) până la data (lună an)

data (lună an)

2.4. Activitatea bibliotecii
La inceputul semestrului I a avut loc “Luna usilor deschise in biblioteca”. Elevii din clasele a IX a , insotiti de catre d-nele diriginte: prof.Halja Monica,
prof. Ing. Budean Cristina, prof. Balla Anamaria si prof.ing. Corcea Mihaela, au vizitat biblioteca pt. a se familiariza cu regulamentul de ordine interioara si
pentru a-si completa fisa de inscriere, devenind astfel cititori cu drepturi depline.
Tot la inceputul semestrului s-au recuperat manualele restante din anul scolar 2016-2017 si s-au distribuit manualele pt. anul in curs.
Printre clasele fara restante din anul scolar precedent s-au numarat:
IXB, XB, XIA, XIIB, iar printre clasele cu cele mai multe restante IXP1.
Din colectivul de elevi care sprijina activitatea bibliotecii au facut parte urmatorii elevi: Ciceo Stefan- cls.XIIB, Todor Flavia- cls.XIB, Lacatus Adrianacls.XIB Solomon Ancuta- cls.IXA si Preda Dodelina- cls.IXA.
Au fost procurate 27 de carti in valoare de 828.29 lei pentru premierea elevilor care au obtinut rezultate deosebite la invatatura in anul scolar 2017-2018.
A fost realizata inventarierea manualelor pe ultimii 10 ani. Acestea insumeaza 27128,85615 lei.
ACTIVITATI EXTRASCOLARE
03.10.2017-Am participat impreuna cu 19 elevi din clasele XIA, IXA si XP1 la Marsul Lecturii, care a marcat deschiderea Festivalului International de Carte
Transilvania 2017.
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3.10.2017- Am vizitat impreuna cu elevii Targul de carte Transilvania 2017.
Februarie-martie 2018- Am coordonat, alaturi de d-na inf. Liscan Alexandrina realizarea revistei “Adolescentii”-nr. Aniversar 70 de ani de la infiintatea
colegiului.
10.05.2018- vernisajul expozitiei “100 de personalitati romanesti din diverse domenii de activitate”, cu ocazia aniversarii a 70 de ani de activitate a colegiului
nostru si a implinirii Centenarului Marii Uniri.
ALTE SARCINI:





Comisia de burse- oct.2017
Introducere date in SIIIR
Prelucrare statistici an scolar 2017-2018
7.02.2018- asistent in Comisia de examen nr.3 pentru Cerificarea Calificarii Profesionale, Nivel 5 din cadrul Liceului Tehnologic Alexandru Borza.

ACTIVITATI METODICE
9.11.2017- ziua mondiala a bibliotecilor scolare la BJC
9.11.2017- lansari de carte: “Dascalii nostri”, Ed. Casa Corpului Didactic Cluj si “Eu citesc! Tu mai citesti? Lectura de placere, Ed. Argonaut
12.12.2017- activitate metodica Liceul Teoretic G.Baritiu-“Bibliotecar pentru o zi”
1.03.2018- Lansare de carte, Motivul metamorfozelor in opera lui Ovidiu- Adriana Draiman, Liceul Teoretic “Gh. Sincai”

2.5 Activitatea de protecţia muncii
In perioda 2017-2018 activitatea de asigurare a securitatii si sanatatii in munca in cadrul institutiei noastre s-a desfasurat conform unui grafic
stabilit anterior ,sub incidenta Legii 319/2006 si doresc sa evidentiez faptul ca in aceasta perioada nu s-au inregistrat accidente de munca si/sau imbolnaviri
profesionale in cadrul unitatii.
Conducerea unitatii a monitorizat permanent gradul de siguranta a angajatilor si a dispus masuri de remediere atunci cand au fost descoperite nereguli.
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

72

Raport activitate an şcolar 2017-2018

Activitatile desfasurate pe linie de securitate si sanatate in munca in anul scolar 2017 – 2018 au fost urmatoarele:
-

S-au reactualizat deciziile de numire a compartimentului de SSM ;
S-au reactualizat tematicile de instruire pentru toate etapele de instruire si pe meserii ;

-

S-au actualizat instructiunile proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinanadu-se seama de particularitatile
activitatilor si ale locurilor de munca ;

-

S-a elaborat planul de prevenire si protectie pe anul 2018;

-

S-a intocmit si s-a achizitionat un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii
in munca;

-

S-a intocmit evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice sa fie efectuate de persoane competente;

-

S-a intocmit normativul intern de acordare a echipamentului individual de protectie;

-

Au fost identificate echipamentele individuale de protectie necesare posturilor de lucru si s-a intocmit necesarul de dotare a lucratorilor cu aceste
echipamente conform hot. de guvern nr.1.048/2006;

-

Au fost monitorizate sistemele si dispozitivele de protectie, aparatura de masura si control, centralele termice aferente precum si instalatiile de
ventilatie ;

-

S-au completat fise individuale de instructaj ;

-

S-au verificat prizele de pamantare ;

-

S-a asigurat necesarul de materiale igienico-sanitare atat pentru personal cat si pentru elevi;

-

S-a controlat modul de efectuare al instructajelor periodice si consemnarea lor in fisele individuale ale elevilor si personalului de intretinere;

-

S-au efectuat analizele necesare de catre medicul specialist in medicina muncii pentru
tot personalul unitatii si s-au eliberat fisele de aptitudini;

-

S-au efectuat analizele necesare la clinica de specialitate in medicina muncii pentru
toti elevii care realizeaza practica in productie.
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-

S-a participat in data de 03.05.2018 cu doua grupe de elevi ,din clasa a IX-a alcatuita din elevii:Negru Bogdan,Preda Dodelina si Malai Razvan,iar din
clasa a X-a au participat elevii:Boicu Larisa,Nemes Claudiu si Nutiu Raul
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII’’,

-

la concursul ,,Valente culturale S.S.M.’’sectiunea ,,ŞTIU ŞI APLIC indrumati de prof.Moldovam Monica si Budean Cristina.

Doi dintre elevii clasei a X-a , Boicu Larisa si Nemes Claudiu ,care au luat locul II la faza judeteana,au participat la Iasi ,la faza notionala ,unde au
fost insotiti si indrumati de d-na director prof.Tarta Adriana.

Comisia pentru Situaţii de Urgenţă

pe anul şcolar 2017 -2018

În cursul anului şcolar 2017 -2018, Comisia pentru Situaţii de Urgenţă, din cadrul şcolii şi-a desfăşurat activitatea conform graficului întocmit şi a
urmărit atingerea obiectivelor propuse. Nu au avut loc incidente in cadrul unităţii. Diriginţii au prelucrat elevilor, la orele de dirigenţie, diverse teme cu
privire la apărarea împotriva incendiilor,cutremur, inundații, secetă și alte calamități.
Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor comisiei a constat în următoarele:
1. Elaborare unui calendar de activităţi cu tematica şi bibliografia aferentă.
2. Identificarea necesităţii achiziţionării de echipamente specifice.
3. Stabilirea programului de instruire periodică a angajaţilor şcolii.
4. Revizuirea fişei obiectivului prin includerea tuturor modificărilor apărute.
5. Verificarea efectuării instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor pentru personalul şcolii.
6. Prezentarea de materiale informative referitoare la anumite situaţii de urgenţă.
7. Exercitiu practic de simulare, privind pregatirea pentru producerea unui incendiu, în semestrul I, în data de 15.11.2017, la care au participat angajaţii
şcolii şi elevii acesteia.
8. Exercitiu practic de simulare, privind pregatirea pentru apărarea impotriva unui cutremur în semestrul II, în data de 8.03.2018, la care au participat toti
angajaţii şcolii şi elevii acesteia.
9. Verificarea stării tehnice a echipamentului privind apărarea împotriva incendiilor,şi a afişajelor specifice, atât în clădirea principală,dar şi în căminul
de fete şi căminul de băieţi.
10. Întocmirea de referate privind înlocuirea echipamentelor necorespunzătoare şi verificarea tehnică a celor ale căror valabilitate a expirat.
11. Instruirea periodică a lucrătorilor conform graficului de instruire.
12. Verificarea permanentă a respectării de întreg personalul a regulamentelor şi instrucţiunilor prelucrate.
13. Verificarea documentatiei tehnice de proiectare si executie pentru lucrarile de investitii noi, reparatii capitale, modernizari, extinderi ori schimbari de
destinatie ale constructiilor si instalatiilor existente si am propus, dupa caz, completarea acestora cu masuri si sisteme de protectie la foc necesare
conform prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare si a scenariilor de siguranta la foc elaborate potrivit prevederilor legale;
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2.6 PARTENERIATUL SOCIAL INTERINSTITUŢIONAL ŞI CU SINDICATELE REPREZENTATIVE
Şi pe parcursul perioadei analizate, relaţiile de parteneriat cu instituţiile administraţiei centrale şi locale, cu unităţi de
învăţământ preuniversitar şi superior şi cu alţi factori implicaţi şi interesaţi de educaţie au avut la bază recunoaşterea şi respectarea
locului şi rolului fiecăruia în buna organizare şi desfăşurare a activităţii, pentru realizarea calităţii în educaţie. Am încheiat protocoale
de colaborare cu Casa Corpului Didactic Cluj, UBB Cluj-Napoca Facultatea de Asistenta Sociala, Universitatea de Stiinte Agricole si
Medicina Veterinara Cluj,Universitatea Tehnica Cluj , Sociatatea Nationala de Crucea Rosie, Filiala Cluj ; AJOFM Cluj, ,Sectia III
Politie Cluj ;Directia Generala de Asistenta sociala si protectia copilului ,Fundaţia Estuar ,Asociaţia
Preventis,ANITP,eLiberare,Highlight Agency SRL,;Fundatia Parinti din Romania;Asociatia Preventis;JARomania; Asociatia
Europeana pentru Siguranta si Antidrog, Fundaţia Românã pentru Copii, Comunitate şi Familie, S.C. Catalog Şcolar SRL, Parohia
Ortodoxă ,,Soborul Maicii Domnului”; S.C. DVC. Impex SRL Gilau; SC La Casa SA ; Auchan Romania SA;SC COSMFAN
CARMANGERIE S.R.L ;SC Exclusiv Catering SRL; SC NICOLA CARM IMPEX SRL;SC Antilag SRL;S.C VALPADICOM SRL;
SC Triox Catering Meniu SA; SC Ioasim SRL; Colegiul de Ind.Alimentară ,,Elena Doamna” Galaţi,Liceul Teoretic ,,Alexandru
Rosetti” loc. Vidra, jud. Ilfov,Liceul Teoretic,, Vasile Conta” Tg. Neamţ, jud. Neamţ,S.C. Moulin D’Or S.R.L.
Palatul copiilor Vaslui,Scoala Gimnaziala ,,Traian Dârjan” Cluj-Napoca,Scoala Gimnaziala ,,Gh. Șincai”,Asociaţia Centrul Cultural
,,Petre Ţuţea” Sighişoara,Asociaţia Institutul de Relaţii Umane,Liceul Tehnologic Sebeş, jud. Alba,Colegiul Tehnic de Transporturi
,,Transilvania”
Federația Italiană de Bucătari,Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Cluj-Napoca,Positum Determination Resilience,Muzeul de
Istorie Turda.
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III.MANAGEMENTUL CALITATII
OBIECTIVE GENERALE
 Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală.


Crearea de competenţe cheie şi dezvoltarea abilităţilor care să asigure succes profesional şi personal.

OBIECTIVE
SPECIFICE
O1.
Desfăşurarea
activităţii CEAC
în conformitate
cu legislaţia în
vigoare

ACTIVITATI REALIZATE

REALIZATORI

1.Reorganizarea CEAC.

Dir. Prof. Tarţa Adriana, CA,
ing. Munteanu Ligia

2. Proiectarea strategiei/ regulamentului de funcţionare CEAC.

Dir. Prof. Tarţa Adriana, CA,
ing. Munteanu Ligia

3. Elaborarea raportului de evaluare internă pe anul şcolar
2016-2017 şi afişarea acestuia

O2. Alinierea
activităţii şcolii
la principiile
calităţii.

4. Întocmirea planului operaţional al CEAC pentru anul şcolar
2017-2018
5. Aplicarea procedurilor de monitorizare internă
1.Analiza rapoartelor de monitorizare cu proiectarea unor
planuri de îmbunătăţire ( fişele de observare a lecţiilor,
portofolii).
2. Elaborarea raportului de autoevaluare RAEI 2016-2017
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Dir. ing. Tarta Adriana, ing.
Munteanu Ligia

Ing. Munteanu Ligia
Ing. Munteanu Ligia
Dir. ing. Tarta Adriana, ing.
Munteanu Ligia
Echipa CEAC
Raport activitate an şcolar 2017-2018

O3.
Eficientizarea
performantei
organizatiei.
Măsurare şi
analiză

1. Optimizarea accesului la resursele educaţionale
-s-a realizat orarul şi împărţirea pe săli astfel încăt toţi elevii să
aibă acces în laboratoare, ateliere, etc.
2. Monitorizarea participării în cadrul programelor de formare
continuă si dezvoltare profesionala prin intermediul gradelor
didactice, a studiilor postuniversitare (dublă specializare
masterat, doctorat)

Echipa managerială
Comisia de orar
-responsabilii de comisii
metodice
-prof. Ristoiu Georgeta
Ing. Munteanu Ligia

3. Monitorizarea activităţii didactice prin asistenţe,
interasistenţe
4. Diseminarea bunelor practici prin prezentarea noilor
achiziţii dobăndite în urma participării la cursuri

-echipa managerială

5.Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării.

Dir. Ing. Tarta Adriana

Monitorizarea activităţii de evaluare
7.Monitorizarea completării corecte şi în timp a cataloagelor
O4. Optimizarea 1.Realizarea graficelor de monitorizare şi evaluare la nivelul
activităţii de
fiecărei catedre/ compartiment/diferite sectoare de activitate
autoevaluare
la nivel de directori
instituţională
2. Elaborarea monitorizărilor interne conform graficului
3. Constituirea şi actualizarea bazei de date CEAC
4. Asigurarea accesului la informaţie a persoanelor şi
instituţiilor interesate
Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

-echipa managerială
-responsabilii comisiilor
-echipa CEAC
-echipa managerială
-responsabilii comisiilor
-ing. Munteanu Ligia
-ing. Munteanu Ligia
coordonator CEAC
ing. Munteanu Ligia
coordonator CEAC
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IV. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN (Analiza SWOT a Colegiului Tehnic Raluca Ripan pentru anul şcolar 2017-2018
PUNCTE TARI











Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu reglementările M.E.N. cuprinse în
regulamentele şi metodologiile specifice
Încadrarea cu cadre didactice calificate, în majoritate cu gradele didactice I şi II;
Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării
Integrarea profesională şi socială a unui număr mare de absolvenţi;
Existenţa unui număr mare de elevi participanţi la concursurile şi olimpiadele şcolare;
Valorificarea interesului local pentru integrarea şcolii în comunitate;
Cuprinderea şcolii anual în programe de reparaţii/reabilitare ;
Numărul mare de cadre didactice participante la activităţi de formare continuă;
Iniţierea şi derularea unor programe şi proiecte educative şi extraşcolare proprii;



Colaborarea bună cu autorităţile locale şi judeţene în realizarea unor activităţi educative, asigurarea resurselor financiare necesare, asigurarea
securităţii în şcoală;
Realizarea planului de şcolarizare.










OPORTUNITĂŢI
Accesul la informaţie,
C.D.L
– din perspectiva particularizării actului învăţării;
Strategiile privind asigurarea calităţii, crearea mişcării pentru educaţie;
Programele de formare a cadrelor didactice ( propuse de M.E.N; programe locale propuse de I.S.J. şi C.C.D.) ;
Comunicare/interrelaţionare/multiculturalitate;
Parteneriatul local, regional, naţional;
Continuarea derulării Programelor guvernamentale de susţinere elevilor provenind din familii cu venituri mici (“Bani de liceu”, “Euro200” )



Colaborarea cu mass-media în vederea popularizării rezultatelor;
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PUNCTE SLABE





Evaluarea subiectivă şi inconsecventă;
Înregistrarea de rezultate slabe şi de dificultăţi în pregătirea elevilor;
Absenteismul în rândul elevilor ;



Motivarea slabă a agenţilor economici pentru susţinerea segmentelor corespunzătoare de formare.
FACTORI DE RISC






Sistem legislativ instabil şi inconsecvent;
Deteriorarea mediului socio-economic, familial; diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor;
Numărul tot mai mare de elevi rămaşi singuri sau în grija bunicilor, deoarece părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate;
Sporul demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic;

 Necunoaşterea sau neînţelegerea corectă a legislaţiei.
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Anexa1
REZULTATELE EXAMENELOR DE ABSOLVIRE 2018
REZULTATELE EXAMENELOR DE ABSOLVIRE 2018
1. BACALAUREAT- PROBA ,,D’’ : EVALUAREA COMPETENŢELOR DIGITALE

Nr,
Crt.

1

CLASA/
CALIFICAREA
PROFESIONALĂ

CLASA a XII-XIII a
LICEU
,,Tehnician în
industria alimentarǎ’’
CLASA a XII a
LICEU
,,Tehnician în
gastronomie’

Profesor

Prof.
TirlaFelicia,
prof. Ristoiu
Georgeta

Total
elevi
înscrişi

Prezentaţi

Neprezentaţi

41

41

41

41

NIVEL DE COMPETENŢA

Elevi
promovati
(nr.)

%
de
promovare

ÎNCEPATOR

MEDIU

AVANSAT

EXPERIMENTAT

FĂRĂ
CALIFICATIV

0

0

8

14

19

0

100%

100%

0

0

8

14

19

0

100%

100%

TOTAL
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2. EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE – LICEU-NIVEL 4 DE CALIFICARE

Nr,
Crt.

1.

CLASA/
CALIFICAREA
PROFESIONALĂ

Profesor

LICEU
,,Tehnician in
gastronomie’’

ing.Corcea
Mihaela,
ing. Budean
Cristina

2.
LICEU
,,Tehnician în
Industria
Alimentară’’

Ing. Koszorus
Rodica,
Petrindean
Maria,
Moldovan
Monica,
Budean
Cristina,
Munteanu
Ligia

TOTAL

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Total
elevi
înscrişi

Prezentaţi

19

19

Neprezentaţi

-

CALIFICATIV
EXCELENT

FOARTE
BINE

BINE

SATISFĂCĂTOR

14

5

-

-

Elevi
promovati
(nr.)

%
de
promovare

19
100%

31

31

-

18

12

1

-

31

50

50

-

32

17

1

-

50
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100%

Anexa 2
3. EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE- ŞCOALĂ POSTLICEALĂ-NIVEL 5 DE CALIFICARE
Nr,
Crt.

1.

Profesor

Total elevi
înscrişi

Prezentaţi

Neprezentaţi

Admişi

Respinşi

ing.Koszorus Rodica, Budean
Cristina, Munteanu Ligia,
Moldovan Monica,Petrindean
Maria.

21

21

-

21

-

21

21

-

21

-

Specializarea
ŞCOALĂ
POSTLICEALĂ
,,Tehnician
controlul calităţii
produselor agroalimentare’’

TOTAL

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

% de
promovare

100%

82

Raport activitate an şcolar 2017-2018

100%

2. EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE – ȊNVĂŢĂMANT PROFESIONAL-NIVEL 3 DE CALIFICARE

Nr,
Crt.

Total
elevi
înscrişi

Prezentaţi

ing.Macovei
Alexandra

8

8

,, Preparator
produse din
carne şi peşte’’

ing.Matei
Rodica

9

3.

,,Bucatar”

ing.Corcea
Mihaela

4.

,,CofetarPatiser”

ing.Munteanu
Ligia

1.

2.

CLASA/
CALIFICAREA
PROFESIONALĂ

,, Brutar,
patiserpreparator
produse
făinoase/’’

Profesor

TOTAL

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Neprezentaţi

CALIFICATIV

Elevi
promovati
(nr.)

%
de
promovare

EXCELENT

FOARTE
BINE

BINE

SATISFĂCĂTOR

-

2

1

2

3

8

100%

9

-

6

1

1

1

9

100%

10

10

-

3

2

2

3

10

100%

8

8

-

2

2

2

2

8

100%

35

35

-

13

6

7

9

35
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100%

REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVII COLEGIULUI TEHNIC ,,RALUCA RIPAN’’ LA OLIMPIADA
ARIA CURRICULARA ,,TEHNOLOGII’’ SI CONCURSUL PE MESERII –FAZA JUDEŢEANĂ 2018
Nr.
crt.

Profil

Specializare/
Calificare
profesionala

Clasa

Numele si
prenumele
elevului

PREMIUL

Cadrele didactice care au
pregǎtit elevii

OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARA ,,TEHNOLOGII’’
CADAR DENISA
VALENTINA

1.

2.

3.

Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Servicii

I

a XI a
Industrie alimentară/
Tehnician în industria
alimentară

liceu

KOSZORUS RODICA
BORZ MARIA EMILIA

II

MOLDOVAN MONICA
MATEI RODICA

Industrie alimentară/
Tehnician în industria
alimentară

a XII a
liceu

POPOVICIU EDITH

III

INCLEZAN ANATEODORA

I

PETRINDEAN MARIA

COSTE IULIA-TEODORA

II

MUNTEANU LIGIA

BORODI MARIARALUCA
Turism şi alimentaţie/
Tehnician în
gastronomie

a XII a

MATEI RODICA

III
FERTEA ELLA

BOBOIA ANAMARIA

I

CORCEA MIHAELA

liceu

CONCURSUL PE MESERII
1.

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Servicii

Turism şi
alimentaţie/
Bucatar

XI P2

MUNCACIU I. IOANA

I

CORCEA MIHAELA
COLDEA DANIEL
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Anexa2
DIN

REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVII COLEGIULUI TEHNIC ,,RALUCA RIPAN’’ LA OLIMPIADA
ARIA CURRICULARA ,,TEHNOLOGII’’ –FAZA NAŢIONALĂ 2018
Nr.
crt.

1.

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”

Profil

Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Specializare/
Calificare
profesionala

Clasa

Industrie
alimentară/
Tehnician în
industria
alimentară

a XI a

Numele si
prenumele
elevului
CADAR DENISA
VALENTINA

liceu

PREMIUL

Cadrele didactice care au
pregǎtit elevii

I

KOSZORUS RODICA
MOLDOVAN MONICA
MATEI RODICA
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DIN

REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVII COLEGIULUI TEHNIC ,,RALUCA RIPAN’’
LA CONCURSURI ȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Nr.
crt.

Numele și prenumele
elevului

Clasa

Olimpiada / Concurs

Etapa

Premiul

Profesor
îndrumător

1

IANCU ANTONIA

XB

SUNTEM GENERAŢIA ȊN MIȘCARE-QUIZZ

NATIONALA

I

RISTOIU
GEORGETA

2

GÎRDA ANDREEA

XB

SUNTEM GENERAŢIA ȊN MIȘCARE-QUIZZ

NATIONALA

I

RISTOIU
GEORGETA

3

MARINA LARISA

XB

SUNTEM GENERAŢIA ȊN MIȘCARE-QUIZZ

NATIONALA

I

RISTOIU
GEORGETA

4

HIDEG IUSTIN

IX P2

SUNTEM GENERAŢIA ȊN MIȘCARE-QUIZZ

NATIONALA

I

RISTOIU
GEORGETA

5

MIRON ALEXIA

XB

SUNTEM GENERAŢIA ȊN MIȘCARE-QUIZZ

NATIONALA

I

RISTOIU
GEORGETA

6

Grup de elevi

IX P

BEST FLASH MOB

LOCALÃ

III

GIURGIU
LUMINIŢA

7

ONCEA LORENA

XB

ȘCOALA ARDELEANA ȘI VALORILE EUROPENE

NATIONALA

MENȚIUNE

RISTOIU
GEORGETA
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8

STOLEAR SOFIA

XB

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT – SIMBOL AL
EXISTENŢEI NOASTRE CREŞTINE"

INTERJUDEȚEAN

II

RISTOIU
GEORGETA

9

BOBOIA ANAMARIA

XII B

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT – SIMBOL AL
EXISTENŢEI NOASTRE CREŞTINE"

INTERJUDEȚEAN

MENȚIUNE

COTÎRLĂ DANA

10

TODOR FLAVIA
LĂCĂTUȘ ADRIANA

XI B

AUXILIARE CURRICULARE, PORTOFOLII ȘI
PROIECTE ALE ELEVILOR’

INTERJUDEȚEAN

I

RUS CAMELIA

11

TODOR FLAVIA

XI B

EU-EUROPEANUL DE AZI SAU NOI- CITITORII’’

INTERJUDEȚEAN

I

RUS CAMELIA

12

LĂCĂTUȘ ADRIANA

XI B

EU-EUROPEANUL DE AZI SAU NOI- CITITORII’’

INTERJUDEȚEAN

I

RUS CAMELIA

13

MARINA LARISA

XB

EU-EUROPEANUL DE AZI SAU NOI- CITITORII’’

INTERJUDEȚEAN

III

RUS CAMELIA

14

PREDA DODELINA

XA

EU-EUROPEANUL DE AZI SAU NOI- CITITORII’’

INTERJUDEȚEAN

III

RUS CAMELIA

15

STOLEAR SOFIA

XB

IUBEŞTE-ŢI VIAŢA

NATIONALA

I

TIRLA FELICIA

16

NEGRU BOGDAN
MARGINEAN ANDREI

IUBEŞTE-ŢI VIAŢA

NATIONALA

II

TIRLA FELICIA
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17

GÎRDA DENISA

XB

IUBEŞTE-ŢI VIAŢA

NATIONALA

III

TIRLA FELICIA

18

MARTIN IULIA
BĂLAȘ ILINCA

XII A
IX B

IUBEŞTE-ŢI VIAŢA

NATIONALA

MENTIUNE

TIRLA FELICIA

19

BOSNEA ELENA

IX A

DESCOPERĂ O LUME SĂNĂTOASĂ

JUDETEAN

I

TIRLA FELICIA

20

POP RARES

IX A

DESCOPERĂ O LUME SĂNĂTOASĂ

JUDETEAN

PREMIU
SPECIAL

TIRLA FELICIA
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