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Pe anul scolar 2016-2017

Colectivul CATEDREI de MATEMATICĂ SI STIINTE a fost compus din:
Profesor grad I ,Maria Bejan—responsabil catedra
Profesor doctor, Mihaela Cadis
Profesor grad I, Vasilica Ghita
Profesor grad I, Radu Stratulat
Profesor Stefiuc Dorica( detasat pe catedra profesor Ipate Laurentiu)
Profesor grad I, Silvia Federovici
Profesor grad I, Violeta Huidu
În urma analizării PLANULUI MANAGERIAL al CATEDREI de MATEMATI
CĂ SI STIINTE am concluzionat că s – au realizat toate obiectivele planificate, am ţinut
cont de rezultatele de etapă şi , după caz , am propus alte ţinte sau programe de
ameliorare şi de performanţă.
• Planificările calendaristice au fost elaborate la timp şi s – a ţinut cont de sarcinile
şi ţintele de performanţă propuse , pentru fiecare clasă , pentru grupele dintre
clasele de acelaşi nivel ( grupe de performanţă , grupe de ameliorare , şi , mai
nou – grupe de învăţare a noţiunilor fundamentale )
• La testul iniţial media a fost de 3,64 și rezultatele și planul remedial se găsesc în
anexa 1
• Cu ocazia ZILELOR COLEGIULUI nostru s – a organizat CONCURS –
JOCURI MATEMATICE – organizat de profesor Maria BEJAN în colaborare
cu profesor Vasilica Ghita şi profesor Ioana Stoica. Subiectele de concurs au
fost realizate de prof.Maria BEJAN si prof. Ioana Stoica. Au participat elevi
din toate clasele :liceu, scoala profesionala si seral(XI R1) împărţiţi în grupe.
• La SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ DIMITRIE LEONIDA” – Educaţie
modernă şi eficientă au publicat referate profesorii : CADIŞ MIHAELA
NARCIZA – Rolul învăţământului preuniversitar tehnic în dezvoltarea
economico – socială
• La prima simulare a BACALAUREATULUI 2017 , rezultatele sunt în anexa 2
• La a doua simulare, rezultatele, interpretarea și situația comparativă sunt în anexa
3
• La bacalaureat 2017 rezultatele din ambele sesiuni sunt în anexele 4 și 5
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La clasele a XI a i-am conştientizat de importanţa SIMULARII , să – şi dea seama
ce ştiu şi ce trebuie făcut pentru un rezultat mulţumitor
La clasa a IX a şi a X a preocuparea noastră a fost să îi antrenăm pe elevii foarte
buni , capabili de performanţă, iar majoritatea să îşi însuşească noţiunile de bază
( ecuaţia de gradul al II lea, rezolvarea triunghiurilor, logaritmi, exponenţiale,
puteri, radicali )
Profesorii: Maria Bejan, Vasilica Ghiță, Aurelia Vrâncianu, Radu Stratulat,
Dorică Ștefiuc, Silvia Federovici și Violeta Huidu au efectuat multe ore de
pregătire suplimentară cu elevii claselor terminale pentru examenul de
bacalaureat.
La faza locală a CONCURSULUI „ Adolf HAIMOVICI participanții și
rezultatele se regăsesc în anexa
La faza pe judeţ au fost calificaţi 3 elevi : 2 – BEJAN Maria, 1 – CADIŞ
Mihaela: Pingescu Bogdan, Harabagiu Matei, Mătăsaru Marian
Elevul Mătăsaru Marian, coordonator profesor Cadiș Mihaela a obținut
mențiune la etapa județeană Concursului Haimovici.
Profesorul Radu Stratulat a participat în calitate de membru al Comisiei Centrale
la Concursul de fizică „Ștefan Procopiu” al elevilor români de pretutindeni.

ȘEF DE CATEDRĂ PROFESOR MARIA BEJAN

