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RAPORT
asupra activitatii secţiei noastre pe anul şcolar 2006-2007
Anul şcolar 2006-2007, a reprezentat pt. secţia noastră reconfirmarea
valorii şcolii orşovene juvenile de kaiac-canoe. Rezultatele obţinute de eleviisportivi şi cadrele didactice au fost realizate în condiţii deosebit de grele atît din
punct de vedere al spaţiilor de locuit şi refacere, cât şi a celor de pregătire.
Cu toate aceste neajunsuri activitatea performanţială nu a înregistrat
sincope, mai mult, s-au realizat obiectivele de performanţă şi chiar s-au depăşit(vezi
anexa). Procesul de selecţie şi aşa f.greu de realizat, a fost mult îngreunat datorită
condiţiilor materiale, dar în acest moment, planul de şcolarizare este la parametrii
solicitaţi.
Susţinerea financiară a elevilor-sportivi, s-a realizat cu unele
dificultăţi, din motivele susţinerii bugetare inconstante de către M.Ed.C.T.
Structura catedrei(vizitaţi website-ul: www.k-corsova.ro):
Catedra de kaiac-canoe este compusă din clasele: a-VII-a, IX-XII, 3
grupe de club(perf., avansaţi şi începători) de la L.T.T.L.din Orşova şi clasele VIIVIII de la Şc. gen. nr. 1din Orşova şi are peste 100 de elevi-sportivi legitimaţi.
Colectivul didactic al catedrei este format din 7 profesori de
specialitate, cadre cu studii superioare, grade didactice sau studii postuniversitare,
titulari şi suplinitori, antrenori emeriţi, dintre care 4 antrenori de loturi naţionale.
Personalul administrativ este format din 9 cadre(insuficient pt.
activitatea de la baza nautică)
Analiza managerială(SWOT), a activităţii ne arată ca puncte tari,
resurse umane cu calităţi deosebite pt. practicarea sportului de înaltă performanţă,
personal didactic cu înaltă calificare, rezultate deosebite obţinute în competiţii
internaţionale şi naţionale, îmbunătăţirea bazei materiale(ambarcaţii noi pt. sportivi
şi pt. urmărirea antrenamentelor, echipament sportiv şi cel mai important, relaţia
f. bună cu direcţiunea, contabilitatea şi cadrele didactice ale L.T.T.L.Orşova).
Ca puncte slabe: baza maetrială mult sub nivelul performanţelor,
resurse financiare limitate sau nesatisfăcătoare, spaţii de cazare şi pregătire
insuficiente şi de slabă calitate, personal administrativ insuficient.

Oportunităţi: selecţionarea şi promovarea la loturile naţionale a unui
nr. cât mai mare de elevi-sportivi, realizarea planului de şcolarizare, cât şi relaţii de
parteneriat sportiv.
Ca ameninţări constatăm : legislaţie şi conducere schimbătoare la
nivelul M.Ed.C.T., resurse bugetare şi extrabugetare insuficiente şi sincopate, lipsa
de parteneriat cu agenţi economici şi financiari puternici şi cu autorităţile locale.
Din toamna acestui an am reuşit să intrăm în baza nautică renovată,
deşi neterminată(lipsă balcoane, bărcile de bac, mobilier insuficient, simulatoare),
care oferă condiţii cu totul deosebite şi utilităţi specifice sportului de performanţă.
În perspectiva apropiată sperăm să înceapă lucrările la hangarul de
ambarcaţii şi amenajările specifice pt. competiţii(turn de control, sală pt. şedinţe
tehnice cu dotările aferente, spaţii de cazare pt. oficiali, terase pt spectatori,
pontoane de acces la apă, pistă nautică balizată conform standardelor I.C.F., atelier
pt. întreţinerea ambarcaţiilor,etc.), autocar pt. 53 pers., iar în perspectiva mai
îndepărtată, bază nautică nouă cu 102 spaţii de cazare şi alte utilităţi.
Trebuie menţionat aportul I.S J. Mehedinţi, direcţiunii, serviciului
contabilitate şi nu în ultimul rând al cadrelor didactice ale liceului, cu mulţumirile
de rigoare, pt. sprijinul acordat.
În condiţiile realizării acestor obiective de bază materială şi parteneriat
profesional, avem convingerea că valoarea procesului instructiv-educativ va creşte
considerabil, iar satisfacţiile vor fi pe măsură.
Pentru anul şcolar care abia a început, ne-am propus obiective de
performanţă sportivă şi profesionale îndrăzneţe, dar realizabile(vezi anexa).
În loc de încheiere al acestui raport, vreau să menţionez, că cele mai
importante aspecte ale activităţii noastre, sunt prezentate concret în anexe.
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