
Informare , 

privind stadiul de implementare al proiectului 

,,Azi elev, mâine student,, 

             În primele 4 luni de proiect s-au efectuat ore remediale la limba română, matematică 

și biologie, după cum urmează: 

-limba română: 

-clasa a IX-a -6 ore 

-clasa a X-a-6 ore 

-clasa a XI-a-12 ore 

-clasa a XII-a-24 ore 

matematică: 

clasa a IX-a -6 ore 

-clasa a X-a-6 ore 

-clasa a XI-a-12 ore 

-clasa a XII-a-27 ore 

biologie: 

clasa a XI-a-12 ore 

-clasa a XII-a-12 ore 

Raport de progres: 

- Limba română: 

- clasa IXA și IXB-12 elevi- 6 elevi progres 

                                             - 1 elev constant 

                                                - 3 elevi regres 

observație-3 elevi nu frecventează orele remediale 

-clasa XA și XB-12 elevi-5  elevi progres 

                                          -7 elevi regres 



- clasa XIA-14 elevi-9 elevi progres 

                                   - 2 elevi  constanți 

                                     - 3 elevi regres 

- clasa XIB-14 elevi-3 elevi progres 

                                  - 3 elevi constanți 

                                    - 7 elevi regres 

observație- număr mare de absențe 

- clasa XIIA-11 elevi-6 elevi progres 

                    - 3 elevi constanți 

                       - 2 elevi regres 

-clasa XIIB-16 elevi-9 elevi progres 

                                  - 1 elev constant 

                                    - 6 elevi regres 

- Matematică: 

-clasa IXB-12 elevi-7 elevi progres 

                                  - 3 elevi constanți 

                                   - 1 elev regres 

- clasa XB-12 elevi-9 elevi progres 

                                  - 1 elev constant 

                                   - 1 elev regres 

- clasa XIB-14 elevi-13 elevi progres 

- clasa XIA-14 elevi-13 elevi progres 

- clasa XIIA-11 elevi-6 elevi progres 

                                  - 2 elevi constanți 

                                   - 3 elevi regres 

     -clasa XIIB-16 elevi-7 elevi progres 



                                   - 5 elevi constanți 

                                     - 4 elevi regres 

- Biologie: 

- clasa XIA-14 elevi-12 elevi progres 

                                   - 1 elev regres 

-clasaXIB-14 elevi-13 elevi progres 

                                - 1 elev regres 

- clasa XIIA-11 elevi-11 elevi progres 

clasa XIIB-16 elevi-13 elevi progres 

 

Dificultăți: 

Limba română: 

-dna Pruncuț Daniela: 

-la clasa a XII-a B nu este foarte evident un  progres real; unii elevi nu rămân la ora a doua. 

- elevii se plâng că sunt nevoiți  să rămână în unele zile până la ora 16, majoritatea fiind 

navetiști 

-nu s-a respectat promisiunea că elevilor li se va asigura o masă , unii dintre ei acceptând 

înscrierea în program tocmai pentru acest lucru. 

- la clasa XIA, 2 elevi au frecvență slabă la limba română 

- la clasele IXA și IXB, 3 elevi nu frecventează , iar 1 elev are frecvență slabă. 

Matematică: 

-dna Ciobanca Liana: 

-Frecvența-elevii au crezut că vor participa doar la materia la care au nevoie de pregătire în 

plus 

-lipsă materiale lucru-cretă colorată, dosare pt portofoliile elevilor și profesorului, hârtie 

xerox 

-clasa XIIB-16 elevi-9 elevi progres 



tă. 

-dna Laslo Dalia: 

- elevii prezintă dificultăți de concentrare 

- elevii prezintă lipsă de exercițiu individual 

-dna Rad Simona: 

- frecvență redusă la cursuri - aproximativ 6 elevi la clasa XIIB 

- - elevii prezintă dificultăți de concentrare 

- elevii prezintă lipsă de exercițiu individual 

-dna Gug Georgeta: 

- slaba prezență a elevilor 

- dezinteres din partea elevilor 

- cunoștințele de biologie, dacă nu au fost încă repetate la ore, dar au fost predate anul 

trecut, sunt cu lacune 

- rezolvările de probleme care au calcule matematice se fac cu greșeli.  

                                                                                                                        director adjunct 

                                                                                                                         prof. Daniela Lascău 
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