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Rezultatele obţinute în acest semestru al anului școlar 2017-2018 reprezintă măsura perseverenţei,
devotamentului şi dăruirii profesorilor şcolii, a eforturilor deopotrivă ale elevilor şi părinţilor, a modului în
care aceștia au răspuns la activităţile programului educaţional propus şi promovat de Consiliul de
Administrație al scolii.
Scoala îşi propune să dezvolte un model educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate.
şi acordă şanse egale fiecărui elev în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, asigurând
formarea de capacităţi şi competenţe care să permită absolvenţilor noştri să-şi găsească locul şi menirea
socială într-o lume în continuă schimbare.
Întreaga activitate a şcolii s-a raportat la ţintele strategice şi obiectivele educaţionale stabilite prin Planul de
dezvoltare instituţională, în concordanţă cu politicile educaţionale judetene, naţionale şi recomandările
stabilite la nivel european.
Politica noastră educaţională este în concordanţă cu valorile cheie ale şcolii şi urmăreşte:
O Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educative şi instructive, prin
perfecţionarea continuă a personalului angajat;
O Crearea unui climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea
spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în echipă;
o Garantarea pregătirii în ciclul gimnzial, prin calitatea şi eficienţa actului didactic şi cooperarea cu
părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul
educaţiei.
Ţinte şi opțiuni strategice: Pentru anul şcolar 2017 – 2018, vom orienta întreaga activitate, demersul
didactic şi educaţional pe următoarele ținte şi opțiuni strategice:
Ţinta 1.Diversificarea curriculumului la decizia şcolii în funcţie de cerinţele elevilor şi ale comunităţii
O.1. Dezvoltarea CDS in functie de cerintele si interesele elevilor , parintilor si ale comunitatii si adaptarea
acestuia la specificul local;
O.2. Desfasurarea unor activitati extrascolare in regim de parteneriat- realizarea revistei scoala comunitate, excursii, concursuri etc.
O.3. Valorificarea potentialului creativ al elevilor prin desfasurarea unor activitati extrascolare;
O.4. Organizarea unor actiuni de informare a comunitatii cu privire la integrarea in Uniunea Europeana;
O.5. Particularizarea curriculum-ului la cerintele invatarii activ-participative centrate pe elev;
O.6. Dezvoltarea, in cadrul CDS, a unor optionale adecvate multiculturalismului si a integrarii europene;
Ţinta 2.Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii din
comunitate în scopul finalizării învăţământului obligatoriu şi integrării cu succes în viaţa socială
O.1.Colectarea datelor referitoare la absenteismul scolar la nivelul unitatii scolare.
O.2.Crearea instrumentelor de colectare a datelor.
O.3.Instruirea cadrelor didactice din unitatea scolara în vederea aplicarii instrumentelor de colectare.
O.4.Elaborarea procedurii de analiză si intervenţie la nivelul fiecarei unitati scolare
(aplicarea masurilor corective).
O.5.Elaborarea si implementarea ofertei de activitati educative extrascolare si extracurriculare
în acord cu interesele elevilor si fenomenului PTŞ.
O.6.Aplicarea chestionarelor de interese pentru elevi
O.7.Analiza cauzelor PTŞ la nivelul unitatii de învatamânt.
O.8.Elaborarea programului activitatilor extrascolare în echipa scolii
O.9.Cresterea ofertei de programe de consiliere destinate PTŞ.
O.10.Publicarea de materiale pe tematica prevenirii cu care se confruntă şcoala
O.11.Eficientizarea activitatii Consiliului Elevilor, implicarea acestuia în rezolvarea problemelor

Ţinta 3.Optimizarea competenţelor de lectură şi comunicare în limba română pentru ameliorarea
performanţelor şcolare ale elevilor cu ţintă spre asigurarea calităţii în educaţie;
O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind învaţarea centrată pe elev;
O.2. Monitorizarea activităţii cadrelor didactice;
O.3. Stimularea interesului pentru lectura individuala si colectiva in vederea dezvoltarii si activizarii
vocabularului si a dobandirii tehnicilor de munca individuala
O.4. Dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor in activitati cat mai variate si bogate in
continut
O.5. Facilitarea integrarii in mediul scolar prin oferirea unui suport pentru reusita scolara in ansamblul ei
şi fructificarea talentelor personale si corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale
O.6. Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice;
O.7. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale;
O.8. Valorificarea experienţei didactice prin participarea la examenele naţionale şi la concursurile şcolare.
Ţinta 4.Perfectionarea continua a cadrelor didactice in domeniul specialitatii si al pregatirii
pedagogice (ţintă preluată din PDI-ul ISJ-BN);
O.1. Formarea cadrelor didactice pentru folosirea metodelor de invatare centrate pe elev;
O.2. Formarea cadrelor didactice in domeniul utilizarii tehnologiei informative;
O.3. Formarea cadrelor didactice pentru folosirea metodelor de cunoastere si consiliere a colectivelor de
elevi;
O.4. Desfasurarea unor cursuri de perfectionare in scoala;
O.5. Dobandirea de competente in specialitate si in pedagogie prin participarea la cursuri de perfectionare
organizate de CCD;
O.6. Reconversie profesionala prin Proiectul pentru Invatamantul Rural;
O.7. Initierea de proiecte de finantare - fonduri structurale pentru perfectionarea cadrelor didactice;

Ţinta 5.Promovarea imaginii unităţii şcolare în comunitate prin activităţi specifice
O.1. Stimularea diverselor competiţii
O.2. Promovarea, prin intermediul site-ului şcolii a exemplelor de bună practică
O.3. Participarea elevilor la activităţile derulate în cadrul ansamblului ,,Nunta Zamfirei”, Livezile
O.4. Organizarea întrunirilor între elevii Şcolii Gimnaziale Livezile şi structure cu ocazia marcării unor
evenimente ( Holocaustul, 1 Iunie, Ziua Unirii, 1 Decembrie, 15 Ianuarie)
O.5. Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea drepturilor copilului;
O.6. Dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şi orientare şcolară pentru elevi şi părinţi;
Ţinta 6.Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale,
naţionale şi europene
O.1. Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul internetului (e-mail,
alte aplicații, forumuri de discuţii) în cadrul unor proiecte educaţionale;
O.2. Informarea cadrelor didactice şi a elevilor în legătură cu posibilitatea desfăşurării unor proiecte de
parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în activităţile
curriculare;
O.3. Sprijinirea financiară a activităţilor de promovare a imaginii şcolii;
O.4. Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, firme private;
O.5. Continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii.

O preocupare constantă a fost eficientizarea activităţii din şcoală, iniţiind un dialog permanent cu
profesorii şcolii, cu elevii, cu Comitetul de Părinţi, astfel încât deciziile să fie fundamentate pe
comunicarea şi colaborarea principalilor factori şi beneficiari ai actului educaţional din şcoală. Dezbaterile
din cadrul comisiilor metodice şi catedrelor, problematica pusă în discuţie în cadrul Consiliului profesoral,
hotărârile luate la acest nivel, precum şi cele din cadrul Consiliului de Administraţie au urmărit cu prioritate
îmbunătăţirea calităţii demersului didactic şi obtinerea unor rezultate cat mai bune la invatatura cat si la
concursurile la care au participat.
În semestrul I al anului școlar 2016 – 2017 a fost susţinută implicarea personalului pentru
dezvoltarea instituţională şi creşterea calităţii actului didactic prin stimularea lucrului în echipă, decizii
corecte, bine fundamentate, crearea unui climat adecvat, tact şi implicare în gestionarea conflictelor,
transparenţă în decizii, susţinerea tuturor proiectelor şcolii, încurajarea performanţei şi a bunelor practici.
Sunt respectate cerinţele legislaţiei în vigoare: Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi Legea nr. 87/2006
privind asigurarea calităţii în educaţie. Principiile care stau la baza activităţii manageriale a liceului sunt:
principiul eficienţei; principiul utilizării cu maximum de randament a întregului sistem (elemente teoretice,
procese, relaţii, resurse, efecte); principiul eficacităţii (al performanţei şi calităţii); principiul rolului central
al obiectivelor; principiul participării specifice şi responsabile a tuturor factorilor din cadrul şcolii;
principiul asigurării dinamismului conducerii, al promovării unor norme de conduită participativă
(răspundere, iniţiativă, autoritate, motivaţie, disciplină, cooperare); principiul antrenării echilibrate a
elementelor într-o organizare raţională (scopuri, acţiuni, resurse, mijloace, factori, relaţii, rezultate);
principiul adaptării la caracteristicile concrete ale şcolii; principiul motivării tuturor persoanelor implicate
în procesul managerial. Climatul din scoala este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile
dintre cadrele didactice sunt colegiale, armonioase, de respect şi sprijin reciproc. Aceste aspecte se reflectă
pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.
Comisia de asigurare a calităţii la nivelul şcolii funcţionează conform Legii nr. 87/2006 privind
asigurarea calităţii în educaţie. În acest sens: - sunt asigurate standardele de funcţionare a şcolii; - sunt
urmărite şi evaluate continuu rezultatele învăţării şi aduse la cunoştinţa elevilor, dar şi a părinţilor; - au fost
întocmite rapoarte RAEI și toate documentele solicitate, care au fost postate pe platformă în timp util,
conform cerinţelor ARACIP.

SITUAȚIA ÎNCADRĂRII
PERSONALULUI DIDACTIC AL
ȘCOLII GIMNAZIALE LIVEZILE
 Ciclul preşcolar: 7 educatoare: 5 titulari (1 titular se află în CÎC suplinit de o educatoare în
curs de calificare): 2-gr. did. I; 1- gr. did. II; 2- def.)
şi 2 suplinitori calificaţi 1-def., 1-deb.
 Ciclul primar: 13 învăţători: 9 titulari( din care un titular detașat suplinit de un învățător în
curs de calificare): 5 cu gradul didactic I, 1 cu gradul didactic II, 2 cu definitivat;
și 4 suplinitori calificați cu definitivat;
 Ciclul gimnazial: 20 profesori

14 titulari: 1 cu doctorat; 7 cu gradul didactic I, 3 cu gradul didactic II, 3 cu definitivat;
6 suplinitori calificaţi: 1 cu gr. II, 3 cu definitivat şi 2 debutanți.
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La nivel prescolar 71.4% sunt titularii iar 28,6 suplinitori. La Gradinita cu program Normal Dorolea d-ana
Manta Simona fiind in concediu de sarcina si lauzie este suplinita de un cadru didactic in curs de calificare. In fiecare
marti directorul scolii se gaseste in structura amintita si indruma si asista cadrul didactic amintit pentru atingerea
obiectivelor curricular.
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La nivel primar procentul de titular este 69,2% iar cel al suplinitorilor este 30,8%.
La Scoala Primara Cusma la clasele III-IV, predare simultana d-na Griga Nicoleta Maria se afla in concediu de ingrijire
copil si este suplinita de un cadru didactic in curs de calificare. Acesta este atent monitorizat de catre profesorul
coordonator al structurii iar de doua ori pe luna unul dintre directorii scolii indruma si monitorizeaza activitatea
oferindu-I suportul de care are nevoie.
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La nivel gimnazial situatia se prezinta astfel: 70 % titulari iar 30 suplinitori. Mai multe cadre didactice au catedra in
doua sau mai multe scoli si din aceasta cauza pierd mult timp pentru a se deplasa de la o scoala la alta.

1.ANALIZA COMPARATIVĂ A SITUAȚIEI ȘCOLARE PE SEMESTRUL I
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LIVEZILE
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Se observa repartizarea prescolarilor in cele patru grupe totusi daca ne raportam la ultimii ani se
observa o scadere a numarului de copii in conditiile in care in urma cu zece ani in fiecare grupa erau
inscrisi minim 25 de copii. O cauza a scaderii numarului este apropierea de orasul Bistrita iar familiile
tinere care lucreaza la oras isi duc copii inca de la gradinita si opteaza pentru o gradinita cu program
prelungit. Se observa si o fluctuatie a numarului de copii prin venirea unui copil.
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Dupa cum reiese din statistica prezentata se obseva o fluctuatie a numarului de elevi si la ciclul primar.
Avem clase numeroase cu numar mare de elevi peste 25 iar la clasa pregatitoare sunt 17 elevi si
acest fapt cu o clasa cu mai putin de 20 elevi am observat ca se repeta ciclic la 5 ani. In urma cu mai putin
de 7 ani erau doua clase paralele iar la cinci ani o singura clasa dar mai numeroasa. Un lucru imbucurator
consta in faptul ca la clasele primare nu se inregistreaza note scazute la purtare.
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Se observa la gimnaziu o constanta a numarului de copii dar din pacate la capitolul note scazute la
purtare sunt multe note scazute la purtare avem 24 de note scazute la purtare in principal datorita
numarului mare de absente pe care acesti elevi le-au inregistrat cu toate eforturile depuse catre cadrele
diactice.18,32% au nota scazuta la purtare, clasa cu cele mai multe note scazute la purtare este clasa a VII-a
A cu 38,8% dintre elev avand note scazute la purtare.
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Se observa si aici la invatamantul primar ca nu avem niciun elev cu note scazute la purtare.
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Se observa si aici un numar relativ mare de elevi 12 cu note scazute la purtare. Cauza este in
principal numarul mare de absente inregistrat de elevi. Se observa ca elevii din localitatea Cusma au mai
multe absente. S-a luat legatura cu Postul de Politie Livezile care prin agentii de politie au mers la
domiciliul elevilor si din discutiile cu parintii acestora s-a vazut ca unii ii folosesc pe elevi in gospodarie la
muncile campului toamna, primavara si vara iar iarna la alte munci. Un fapt imbucurator este situatia de la
clasa a VII-a Dorolea unde elevii Thodt si Rat au venit la scoala zilnic dupa vizita politistilor si s-au
incadrat in programul scolar ceea ce dovedeste ca daca este vointa si motivare se poate.( Cei doi elevi au
ramas in anul scolar trecut repetenti , in principal tot absentei de la scoala cat si dezinteresului total fata de
invatatura si purtare.)
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SCOALA PRIMARA DUMBRAVA
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RAPORTARE ABSENTE UNITĂTI ȘCOLARE 2017-2018
SEMESTRUL I
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DECEMBRIE
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I
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Absente/elev

Cel mai putin au absentat elevii de la Scoala Primara Dumbrava si cel mai mult cei de la Scoala Gimnaziala
Livezile. Numar mare al absentelor se explica si prin cei 8 elevi care nu vin la scoala si care maresc
numarul absentelor.

Anul scolar
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10558

1779

8435

24,21/elev
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Se observa ca elevii absenteaza tot mai mult.
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Se observa ca cel mai mult s-a lipsit in lunile octombrie si noiembrie, si numar absentelor este
crescut prin elevii care nu vin la scoala si sunt in risc PTS. Pe raza comunei am avut mai multi elevi in
aceasta situatie doi dintre ei se intorc la scoala iar restul de 12 raman cu situatia scolara neincheiata in
continuare. Trebuie avuta in vedere o mai buna colaborare a scolii cu familiile acestor elevi si folosirea
tuturor parghiilor legale de care dispune scoala si societatea pentru ca acesti elevi sa se intoarca in banca,
deoarece ei nu vor avea cunostintele necesare cat si competentele pentru a se integra in munca si societate
in viitorul apropiat.
REZULTATELE LA INVATATURA:
SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE
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Corigenti Cu situatia
neincheiata

7
3
10

-

Se observa ca din cei 118 elevi 10 elevi au ramas corigenti din totalul de 118. Cei mai multi au ramas
corigenti elevii din clasa a II-a.( 7 elevi ) trei elevi din clasa aIV-a. Mediile se prezinta astfel:
5,99-6,99 adica 21,%
7-8,99 adica 31.%
9-10 adica 48%
Un lucru imbucurator consta in faptul ca majoritatea elevilor au medii intre 9-10 ceea ce dovedeste
ca elevii au potential. Se impune ca elevii sa participe la concursuri si olimpiade pentru a se familiariza cu
spiritul competitiv si pentru a-si depasi situatia la invatatura prin cresterea motivarii invatarii si a
respectului de sine. Un alt lucru care ne da sperante este ca numarul elevilor cu medii mici este mic iar cel
cu rezultate mediocre este putin mai mare dar cele doua insumate sunt mai mici decat numarul elevilor
foarte buni.
GIMNAZIAL
CLASA

V A
V B
VI A
VI B
VII A
VII B
VIII

Inscrisi
la
inceput
de an
14
18
18
19
18
20
24

Ramasi la Promovati 5-6,99
sfarsitul
semestrului

7-8,99

9-10

Corigenti Cu situatia
neincheiata

14
18
18
19
18
20
24
131

6
5
8
9
7
6
7
48

3
6
2
3
3
5
5
27

2
2
4
4
7
6
10
35

10
15
13
12
11
14
12
87

1
4
3
1
3
11

2
1
3
2
8

La gimnaziu situatia se schimba din 131 elevi sunt corigenti 35, un numar de elevi mare reprezentand 26,
71%, procentul de promovabilitate fiind, 64,88%. Acest lucru nu ne poate multumi pentru ca tot al patrulea
elev este corigent.Situatia pe medii se prezinta astfel: intre 5-6,99, reprezentand 8,39% intre 7-799, fiind
36,64% si intre 8-899, adica 20, 61% si intre 9-10 se situeaza 6,10 %dintre elevi.
Cadrele didactice trebuie sa-si adapteze stilul de predare la nivelul clasei sa foloseasca metode activparticipative prin cre sa-si motiveze elevii pentru ca acestia sa acumuleze cunostintele necesare minime
pentru elevii corigenti iar pentru ceilalti achizitii superioare. Dirigintii trebuie sa-si intareasca colaborarea
cu familia prin intalniri si sedinte cu parintii mai dese prin care sa-i constientizeze pe parinti asupra
activitatii si muncii elevului.
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOROLEA

Grupa

Mica
Mijlocie
Mare

Inscrisi
la
inceput
de an
8
5
5

Ramasi la Promovati 5-6,99
sfarsitul
semestrului
8
5
5

8
5
5

7-8,99

9-10

Corigenti Cu situatia
neincheiata

SCOALA GIMNAZIALA DOROLEA
PRIMAR
CLASA

Inscrisi Ramasi la
la
sfarsitul
inceput semestrului
de an
Pregatitoare 13
13
I
7
7
II
14
14
III
4
4
IV
2
2
40
40
Mediile se prezinta astfel:

Promovati 5-6,99

7-8,99

9-10

13
7
13
4
2
40

5
2
3
3
13

8
5
8
1
2
24

2
2

Corigenti Cu situatia
neincheiata

-

1
-

5,99-6,99 5%
7-8,99

35%

9-10
60% Este un lucru imbucurator si propunem ca elevii sa participe la olimpiadele scolare pentru
obtinerea de experienta, pentru dezvoltarea spiritului competitiv.

GIMNAZIAL

CLASA

V
VI
VII
VIII

Inscrisi
la
inceput
de an
18
20
13
13
64

Ramasi la Promovati 5-6,99
sfarsitul
semestrului

7-8,99

9-10

Corigenti Cu situatia
neincheiata

18
20
12
13
63

7
10
3
5
25

1
2
2
4

4
8
3
5
20

12
11
8
7
38

5
3
8

2
1
1
1
5

Se observa ca la Scoala Gimnaziala Dorolea procentul de promovabilitate al elevilor din ciclul gimnazial
este scazut fiind 60,31%, iar corigentii reprezinta 31,74 iar cei cu situatia neincheiata fiind de 7,93%,
Mediile se prezinta astfel:
5,99-6,99 adica 22%
7-8,99 adica 67%
9-10 adica 11%
Nu ne onoreaza numarul mare de corigenti inregistrati sau notele majoritare mediocre dar este si un
lucru bun pentru ca daca se gasesc solutiile necesare acesti elevi pot progresa.
Dintre cei cu situatia neincheiata trei elevi in primele patru saptamani ale semestrului al doilea si-au
incheiat situatia scolara. Cei mai multi corigenti se inregistreaza la clasa a VI-a 40% din elevii clasei.
Elevii sunt in general elevi navetisti catre vin din satele Cusma si Valea Poenii iar parintii ii considera
suficient de mari incat sa se descurce singuri si nu le acorda suficienta atentie. Sunt si parinti care nu au
cunostintele necesare pentru a-i ajuta la teme.
Propunem:
Parintii sa fie chemati la scoala mai des, sa fie facute ore de consultatii si un program de recuperare
personalizat pentru fiecare elev. Acest program sa contina date concrete de remediere si de inlaturare a
lacunelor existente.
-afisarea in clasa a orelor de consultatii;
-intocmirea fisei de prezenta a elevilor la orel de consultatii;
- trimiterea de instiintari parintilor.
SCOALA PRIMARA CUSMA
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CUSMA

Grupa

Inscrisi
la
inceput
de an
Mica
6
Mijlocie 7
Mare
10

Ramasi la Promovati 5-6,99
sfarsitul
semestrului
6
7
10

7-8,99

9-10

Corigenti Cu situatia
neincheiata

6
7
10

PRIMAR

CLASA

Inscrisi
la
inceput
de an
Pregatitoare 6
I
13
II
12
III
10
IV
6

Ramasi la Promovati 5-6,99
sfarsitul
semestrului

7-8,99

9-10

Corigenti Cu situatia
neincheiata

5
13
12
10
6
46

1
4
5
5
1
16

4
6
5
2
3
20

2
2
4

5
13
12
8
4
42

3
2
1
6

-

La Scoala Primara Cusma situatia este foarte buna. Procentul de promovabilitate este 91% , corigenti fiind
9%. Mediile se prezinta astfel:
5,99-6,99 -14%
7-8,99
9-10

38%
48%

Ne bucura aceste rezultate foarte bune dar se pune intrebarea de ce nu se mentin aceste rezultate si la
invatamantul gimnazialal. Este adevarat ca elevii cresc iar parintii ii considera suficient de mari ca sa se
descurce singuri sau chiar elevii refuza ajutorul sau mai rau, chiar nu asculta ce le spun parintii si nu tin
cont de sfaturile primite.

SCOALA PRIMARA DUMBRAVA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DUMBRAVA

Grupa

Inscrisi
la
inceput
de an
Mica
5
Mijlocie 7
Mare
9

Ramasi la Promovati 5-6,99
sfarsitul
semestrului
6
7
9

6
7
9

7-8,99

9-10

Corigenti Cu situatia
neincheiata

PRIMAR

CLASA

Inscrisi
la
inceput
de an
Pregatitoare 2
I
8
II
4
III
3
IV
9

Ramasi la Promovati 5-6,99
sfarsitul
semestrului

7-8,99

9-10

Corigenti Cu situatia
neincheiata

1
8
4
3
9
25

1
2
1
3
7

1
6
1
1
2
11

1
1

Mediile se prezinta astfel:
5,99-6,99 adica 25%
7-8,99 adica 29,2%
9-10 adica 45,8%

1
8
4
3
8
24

1
1
1
3
6

-

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL 2017 - 2018

1. Învăţământ preşcolar Centralizator PJ: norme educatoare E = 7
Nr.
crt.
1
2
3
4

Grupa

Nr.
preșcolari
Mică
25
Mijlocie
22
Mare
35
Mica +mijlocie 56
+ mare
138
Total

Total
grupe
1
1
2
3

Nr. titulari

7

5

1
1
3

2.Învăţământ primar Centralizator PJ: - norme învățători Î = 13
Nr.
crt.

Clasa

Nr. elevi

Nr.
clase

Nr.
ore Nr.
coborâri
titulari
/săptămână
(A)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CP
CP+II+IV
CP+I+IV
CP+IV
Cls.I
Cls.I+III
Cls.II
Cls.III
Cls.II+III
Csl.IV
Total

22
6+7+4
8+2+3
9+10
18+13
6+12
23+13
28+14
8+4
27
237

1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
13

4
5
5
5
8
5
8
10
5
5
A = 60

1
1
1
2
1
1
1
1
9

3. Învăţământ gimnazial Centralizator PJ: - total ore B = 283
Nr.
crt.

Clase(toate)

Nr.
elevi

Nr. clase

VA
VB
VI
VII A
VII B
VIII
V-VIII
VII
Total

17
17
30+16
17
18
38
18
20
191

1
1
2
1
1
2
1
1

Nr. ore plan cadru/
săptămână,fără
consiliere (B)
25
25
2X 27
28
28
2 X 28
39
28
B = 283

4.FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE CPT

Nr. ore opţionale Observații
avizate de ISJ /
MENCS (*)
1
1
2X1
1
1
2x1
1
1
10

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

2

5

10

15

25

27

30

34

45

47

50

60

89

90

95

100

102

Perioada anterioara
Perioada actuala

Referitor la situatia creditelor transferabile nu suntem in situatia in care sa spunem ca suntem
multumiti, asta din cauza faptului ca din 39 cadre didactice 17 au credite iar 22 nu au niciun credit, este
adevarat ca s-a schimbat si molul de calculare al creditelor transferabile aceste calculandu-se prin
raportarea la definitivat si nu la ultimul grad didactic obtinut ca in anii anteriori.
43% au credite transferabile iar 57% au 0 credite transferabile.
Poate ca este un lucru benefic deoarece dupa obtinerea gradelor didactice II si I multe personae
considera ca si-au atins obiectivele diactice ajungand in varful carierei numai sunt interesati sa urmese
cursuri de formare. O posibilitate ar fi un program de formare POSDRU ca cel din 2015 can multe cadre
didactice au urmat cursuri de formare continua. O alta posibila cauza este numarul creditelor cu ore dar
care nu s-au convertit in credite transferabile sau daca s-au convertit numarul creditelor transferabile este
foarte mic. O alta cale de rezolvare posibila ar fi de exemplu, cursurile de formare acreditate si cu numar
mare de credite sa fie la un cost acceptabil si accesibil, sau scolile sa primeasca direct prin ISJ sume de bani
in functie de numarul cadrelor didactice.
Inspectii in specialitate- 5 inspectii pentru gradele didactice II si I.
EVIDENTA INSPECTIILOR PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE

Nr

Numele si prenumele

Specialitatea

Gradul didactic Data
efectuarii
vizat
inspectiei

1

Gherman
Delia
Anisoara
Valean Dorina
Dancu
Gabriela
Lucretia
Somesan Raluca
Caliman Natalia

Educatoare

II

20.11.2017

Invatatoare
Prof limba si literatura
romana
Invatatoare
Prof limba si literatura
romana

II
I

21.11.2017
21.11.2017

II
II

05.12.2017
07.12.2017

2
3
4
5

105

COMISIA METODICA A EDUCATOARELOR

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ŞCOLARĂ:















Dezvoltarea si multiplicarea surselor de informare;
Diversificarea curriculumului la decizia şcolii în funcţie de cerinţele preşcolarilor şi ale comunităţii;
Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăţirea ratei succesului şcolar pentru toţi preşcolarii
din comunitate în scopul finalizării învăţământului obligatoriu şi integrării cu succes în viaţa
socială;
Optimizarea competenţelor de lectură şi comunicare în limba română pentru ameliorarea
performanţelor şcolare ale preşcolarilor, cu ţintă spre asigurarea calităţii în educaţie;
Promovarea imaginii unităţii scolare în comunitate prin activităţi specifice;
Dezvoltarea parteneriatelor pe plan local, judeţean şi regional;
Facilitarea schimbului de experienţă la nivelul colectivului metodic;
Conceperea si elaborarea unor materiale metodice multifunctionale;
Dezvoltarea abilităţii de selecţie şi manipulare a informaţiei ştiinţifice;
Îmbogăţirea experienţei didactice;
Cultivarea interesului pentru cercetare şi experimentare;
Dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului propriu;
Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, decizie, control, evaluare şi consiliere;
Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona;

OBIECTIVELE DERIVATE ALE CATEDREI:
●Cunoaşterea şi aplicarea corectă a programei instructiv-educative din grădiniţă
●Asigurarea pregătirii copiilor conform programei preşcolare
●Cunoasterea metodologică a aplicării curriculumului pentru învătământul prescolar
●Realizarea evaluării initiale corecte si complete
●Desfăsurarea de asistente , înterasistente si activităti demonstrative în cadrul comisiei metodice
●Stabilirea unei relatii strânse cu scoala, în vederea optimizării adaptării copilului prescolar la clasa I
●Participarea la activitătitile cercului pedagogic, unde sunt prezentate teme de actualitate în didactica
modern
●Promovarea unei imagini pozitive a institutiei noastre în cadrul comunitătii locale

●Participarea la prezentările de materiale didactice în cadrul consfătuirilor judetene
●Selectionarea auxiliarelor din ofertele avizate de MECTS care să răspundă conditiilor de calitate a
procesului didactic pe nivel de vârstă

●Cunoasterea de către toate educatoarele a listei cu materiale didactice existente în grădinită
A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE
(ANALIZA SWOT)

Obiectivele următite în semestrul I au fost :

1. Realizarea evaluării initiale corecte si complete
2. Participarea la prezentările de materiale didactice în cadrul consfătuirilor judetene
3. Desfăsurarea de asistente , înterasistente si activităti demonstrative în cadrul comisiei metodice

Având în vedere aceste obiective activităţile desfăşurate au fost:

Nr.
crt.

Denumirea activitatii

Aspecte pozitive

Aspecte care pot fi îmbunătăţite

1.Noutăţi propuse de ISJBN pentru derularea
procesului instructiveducativ-consfătuiri

•

perfecţionarea
metodologiei sistemului
de evaluare;

2.-Prezentarea obiectivelor
comisiei metodiceRealizarea planificarii
activitatilor comisiei
metodice

•

asigurarea calităţii
actului educaţional
întocmirea planificărilor
calendaristice şi
semestriale;

3.Activitate demonstrativă

•

parcurgerea ritmică şi de
calitate a conţinuturilor
şcolare; utilizarea de
strategii activparticipative;

-consecventa în promovarea şi
practicarea unei educaţii centrate
pe copil

•

colaborarea gradinitafamilie.

- sprijin şi acceptarea opiniei
celuilalt;

“Contexte şi instrumente
pentru dezvoltarea
gândirii laterale la
copilul preşcolar”referat

4.-Organizarea şi
desfăşurarea unor
activităţi specifice
sărbătorilor de iarna.-

serbări
5.
6.
7.

Propuneri de îmbunătăţire

Nr.
Crt.

Aspecte care pot fi îmbunătăţite

Modalităţi de remediere

-consecventa în promovarea şi practicarea unei educaţii centrate
pe copil

Comunicarea intre cadrele
didactice privind consecventa
în promovarea şi practicarea
unei educaţii centrate pe copil

1

2

- sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt;
Colaborarea gradinita-familie;
convingerea familiei de catre
cadrele didactice familiei prin
realizarea diferitelor actiuni:
Jocuri cu copiii, activitati
extracurriculare) ca gradinita
este un mediu sigur pentru
copil

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ:

A. Domeniul curriculum

1. Diversificarea curriculumului la decizia scolii in functie de cerințele elevilor si ale comunității.
2.Program pentru asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale.

B. Resurse umane

1. Prevenirea părăsirii timpurii a școliiși îmbunătățirea ratei succesului pentru toți elevii din comunitate în
scopul finalizării învățământului obligatoriu și integrării cu succes în viața socială.
2. Program de creștere a randamentului școlar.
3. Program de orientare și consiliere în carieră.
4. Program de integrare a copiilor cu nevoi speciale.
5. Program de dezvoltare a resurselor umane.
C. Resurse materiale și financiare
1. Program de dezvoltare a bazei materiale.
D. Dezvoltarea relațiilor comunitare

1. Program de dezvoltare a educației nonformale.
2. Pogram de dezvoltare a comunicării și marketingului.

OBIECTIVELE DERIVATE ALE CATEDREI:

I.CURRICULUM
OG1: Ameliorarea calitatii procesului de predare-invatare-evaluare
OBIECTIVE SPECIFICE:
O1: Sporirea eficientei actului didactic;
O2: Evaluarea elevilor cu scop de orientare si optimizare a procesului de invatare;
O3: Imbunatatirea competentelor de citit-scris si calcul matematic;
O4: Utilizarea unor strategii interactive, moderne in desfasurarea activitatii la clasa;
II.RESURSE UMANE
O.G2:Formarea continua si autoperfectionarea cadrelor didactice
O1:Participarea la actiuni de formare continua a cadrelor didactice;
O2: Prevenire şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea potenţialului fiecărui elev prin adoptarea
strategiilor la caracteristicile evoluţiei psihofizice ale elevilor.
III. RESURSE MATERIALE SI INFORMATIONALE
OG3: Valorificarea materialului didactic
O1: Confecţionarea de material didactic cu ajutorul elevilor (planşe, scheme, tabele recapitulative,
prezentări Power Point ).
O2: Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate in desfasurarea activitatii didactice( cd-uri
educationale, site-uri educationale, calculator, video-proiector, etc )
IV.RELATIA CU COMUNITATEA
OG 4: Întocmirea unei oferte de activități extracurriculare adecvate în raport cu particularitățile
colectivului de elevi;
O1: Initierea si derularea unor parteneriate si proiecte educationale locale si interjudetene;
O2: Desfasurarea unor activitati educative scolare si extrascolare cu impact asupra membrilor comunitatii;

A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE
Puncte tari;
Au fost incluse si lectii nu numai referate;
Prezenta la cercuri a fost de 100%;
Bunele relatii intre membrii comisiei ;

Puncte slabe
Nu s-au realizat suficiente interasistente intre membrii catedrei;
A existat o limitare a timpului deoarece deplasarea la structuri sau la centru cere timp si efort;

Obiectivele următite în anul școlar 2017 / 2018, sem

I sunt:

1. Implementarea noilor programe pentru cls. a III-a/a IV-a din toate UÎ, pentru toate disciplinele din noul
plan cadru.
2. Monitorizarea procesului de predare-învăţare din perspective formării competenţelor cheie şi a centrării
activităţilor pe elevi şi nevoilor lor educaţionale
3. Dezvoltarea abilităţilor de a aplica în activitatea didactică cu copiii competenţe dobândite prin
participarea la acţiuni de formare continuă.
4. Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile de cunoştinţe şi activitate practică pentru
elevi.
5. Convergența acțiunilor metodico-științifice pentru a asigura competența cheie de comunicare în limba
română (scris,citit,vorbit corect).

Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost:

Nr.
crt.
8.

9.

Denumirea activității

Aspecte pozitive

Analiza activității membrilor comisiei Întocmirea cu ritmicitatea
(2016-2017 ); stabilirea activităților
temelor propuse pentru
care se vor desfășura în 2017-2018;
fiecare întâlnire.
reactualizarea bazei de date; graficul
testărilor inițiale; propuneri de
activități 2017-2018.
,,Importanta lecturii in dezvoltarea
limbajului,,- referat.

Aspecte care pot fi
îmbunătățite
Prezența în număr cât mai
mare la ședințele Comisiei
Metodice.
Activități care să se
desfășoare și la școlile de la
structuri.

Dezvoltarea
O mai bună colaborare cu
vocabularului, precum și
biblioteca .
stârnirea interesului pentru
Verificarea lecturilor citite

a descoperi singuri
anumite aspecte care îi
interesează.

prin întocmirea unor fișe de
lectură.

Climat de învățare
participativă, comunicare
continuă, atmosferă caldă.

O mai bună paticipare a
părinților la ședințe, lectorate,
ore de consiliere.

Aplicarea acțiunilor
metodico-științifice pentru
a asigura competența
cheie de comunicare la
activitățile propuse.

Utilizarea unor strategii
interactive, moderne în
desfășurarea activităților la
Comisia Metodică

10. ,,Inmultirea nr. nat.
0-1000000,,- cls. a IV-a
Proiect de lectie.
11. ,,Impreuna reusim scoala, familie,
comunitate,,- referat

12. ,,Comunicare in lb. romana- Sunetul
si litera S (activitate integrate).
6.
Comisia Metodică de la tradițional la
modern

Propuneri de îmbunătățire

Nr. Crt.
1

2

Aspecte care pot fi îmbunătățite

Modalităţi de remediere

Promovarea şi încurajarea activităţilor de echipă atât în
rândul învățătorilor, cât şi al copiilor, pentru formarea unei
culturi organizaţionale care să stimuleze comunicarea
deschisă, participarea şi inovaţia.

Creşterea calităţii bazei materiale
existente cât și dezvoltarea bazei
materiale la clase.

O mai bună colaborare cu biblioteca .

Organizarea unor concursuri de
tip; ,,Cel mai bun cititor'', prin
care să se urmăreasă viteza,
claritatea și înțelegerea celor
citite.

Verificarea lecturilor citite prin întocmirea unor fișe de
lectură.

3

4

5

Verificarea lecturilor citite prin întocmirea unor fișe de
lectură.
Paticiparea părinților la ședințe, lectorate, ore de consiliere să
se facă cu simț de răspundere.

Vizite la domiciliu .

Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfășurarea
activităților la Comisia Metodică.

Fiecare cadru didactic să
participe cu propuneri moderne la
activitățile comisiei.

Mai multe acțiuni de voluntariat.

B. MODALITĂȚI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR

I. PROIECTAREA, REALIZAREA ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE


Realizarea planificarilor calendaristice și pe unități de învățare în conformitate cu programa
școlară precum şi a Curriculumului Naţional:

Calendaristice
(DA/NU)

Pe unități de învățare
(DA/NU)

1

DA

DA

Magurean Daniela Ana

2

DA

DA

Prundar Alexandrina

3

DA

DA

Rus Ioan Inica

4

DA

DA

Niculai Ana

5

DA

DA

Valean Dorina

6

DA

DA

Moldovan Luminița Violeta

7

DA

DA

Ros Adina Paulina

8

DA

DA

Iliesiu Cristina Monica

9

DA

DA

Somesan Raluca

10

DA

DA

Pavel Livia

11

DA

DA

Constantin Simona Valerica

12

DA

DA

13

DA

DA

Nr.
Crt



Profesor

Pop Carmen Mariana
Bișcovan Octavia

Elaborare CDŞ/CDL
La ciclul primar nicio clasa nu are optional, Propunem pentru anul scolar urmator obligatoriu cate o
ora de optional chiar si cu programa nationala daca este atat de complicat cu programa proprie.

METODICĂ___STIINTE UMANISTE

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ:
-

EFICIENTIZAREA PROCESULUI INSTRUTCTIV-EDUCATIV
ATINGEREA OBIECTIVELOR DE BAZA IN CURRICULUM SCOLAR

OBIECTIVELE DERIVATE ALE CATEDREI:
- ORIENTAREA INVATARII SPRE FORMAREA DE CAPACITATI PRIN INTEREDIUL
MIJLOACELOR INTERACTIVE
-

OPTIMIZAREA CONTINUA A ACTULUI DE EVALUARE A ACTIVITATII SCOLARE

-

FOLOSIREA UNOR METODE ACTIV PARTICIPATIVE

A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE
Puncte tari:
Cadrele didactice au cooperat foarte bine in cadrul comisiei;
Prezenta la cercurile si confatuirile pe specialitati a fost de 90%;

Obiectivele urmarite in semestrul I au fost :
Racordarea curriculumui la nevoile individuale de invatare si dezvoltare;
Cunoaşterea aspiraţiilor şi potenţialului de instrucţie ale elevilor şi inducerea unei motivaţii pozitive;
Fluidizarea circulaţiei informaţiei la nivelul comisiei metodice;
Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost:
Nr.
crt.

Denumirea
activitatii
1. Intocmirea
planificarilor anuale
si semestriale

2. Intocmirea
analizarea
optionalelor

3. Asistente la lectii

Aspecte pozitive
-

s-a tinut cont de nr. de
ore din Planul cadru
s-a parcurs
materia
integral
conform
planificarilor

si

Aspecte care pot fi îmbunătățite
-

-

-

realizarea unor portofolii
individuale pe elev la
fiecare optional

-

la lectii s-a insistat pe
fixarea si dezvoltarea
informatiilor predate

-

sa se aplice mai mult noile
matode in organizarea
activitatilor
proiectarea unitatilor de
invatare
dupa
nivelul
claselor
implicarea mai directa prin
diverse
activitati
de
comunicare in desfasurarea
orelor specifice
testele de evaluare arata un
numar redus de elevi care
au achizitionat competente

in procent de 100%
4. Activitati
extracurriculare

-

s-au
evidentiat
activitatile realizate cu
ocazia
Sarbatorilor
traditionale si a altor
evenimente (de Craciun,
1
Decembrie,
15
Ianuarie etc.)

-

extinderea
orizontului
educational printr-o mai
buna participare la activitati
culturale desfasurate in
afara razei judetului

5.

Propuneri de îmbunătățire
Nr.
Crt.
1
2

Modalităţi de remediere
Aspecte care pot fi îmbunătățite
● Dezvoltarea memoriei audio-vizuale a elevilor prin
folosirea mijloacelor digitale
● Informarea zilnica periodica a parintilor in legatura cu
activitatile desfasurate, chestionare privind activtiatea
elevilor in clasa

3

COMISIA METODICĂDE STIINTE REALE responsabil Rusti Ramona

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ:

1. Diversificarea curriculumului la deciziaşcolii în funcţie de cerinţele elevilor şi ale comunităţii;
2.Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăţirea ratei succesului şcolar pentru toţi elevii din
comunitate în scopul finalizării învăţământului obligatoriu şi integrării cu success înviaţa
socială;
3.Optimizareaco mpetenţelor de lectură şi comunicare în limba română pentru ameliorarea
performanţelor şcolare ale elevilor, cu ţintă spre asigurarea calitatii in educaţie;
4. Perfectionarea continua a cadrelor didactice in domeniul specialitatii si al pregatirii pedagogice;
5.Promovarea imaginii

unităţii scolare în comunitate prin activităţi specifice;

6. Dezvoltarea parteneriatelor pe plan local, judeţean

şi regional.

OBIECTIVELE DERIVATE ALE CATEDREI:

Domeniu : Curriculum
1. Corelareaplanului managerial cu ţintelestrategice ale MECTS,ISJ BN şi ale şcolii;
2. Coordonareaşimonitorizareaprocesului de întocmire a documentelor de proiectare a
activităţilorspecificeactivităţiididactice;
3. Fundamentareaoferteieducaţionale a şcoliipebazanevoilor de dezvoltareprofesionalăşipersonală a
elevilor;
4. Asigurareacirculaţieiinformaţiei de specialitate.

Domeniu: Managementuleducaţiei
5. Reconsiderareamanagementuluicolectivului de elevi la ora de specialitateprinimplicareaactivă a
elevilorînprocesulinstructiv-educativ;
6. Corelareapermanentă a desfăşurării , monitorizăriişievaluăriiactivităţilor educative cu
priorităţilespecificeşcolii:
a) Creştereaniveluluicalităţiiactului de predareînvăţare/educareprinstimulareaperformanţeişcolare;
b) Asigurareaeducaţei de bazăpentrutoţielevii;
c) Reducereaabsenteismului.

Domeniu :Managementulresurselorumane

7. Formarea continua a cadrelordidactice de specialitateînvedereaaplicăriiconstante a metodelor active
de predare, centratepeelev, încadrulorelor de specialitate;
8. Monitorizareaprocesului de formare a cadrelordidactice de specialitate, prinparticiparea la
diferitecursuri de formareşiprinîndeplinireaeficientăaatribuţiilor din fişapostului.

Domeniu: Dezvoltarearelaţiilorcomunitare
9. Stimulareainteresuluipentrudisciplina de specialitateprinparteneriate cu instituţii de cultură la nivel
local, interjudeţean şi naţional.

A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE

(ANALIZA SWOT)

Obiectivele următite în anul școlar 2017-2018, semestrul I au fost :

1. Ameliorarea calității procesului de predare-învățare –evaluare.
2. Utilizarea eficientă a metodelor și a instrumentelor de evaluare; construirea unui sistem de
evaluare a performanțelor elevilor pornind de la competențele specifice din programele școlare.
3. Pregătirea elevilor în vederea concursurilor școlare.
4. Realizarea documentelor necesare portofoliului profesorului și proiectarea riguroasă,
înconformitatecucerințeleprogrameișispecificulclasei.

Avândînvedereacesteobiectiveactivitățiledesfășurate au fost:

N
r.
cr
t.

Denumireaactivitatii

Aspectepozitive

Aspecte care pot fi
îmbunătățite

1.
Analizaactivitatiipeanu
lscolar 2016-2017

O
bunarelatieintreprofesoriisieleviiclaselortermi
naleobservata in rezultateleelevilor

Folosireametodelor de
predareinvataremodernecentra
tepeelev la cat maimulte
discipline

2.
Participarea
la cercul
pedagogic organizat de
ISJ BN

Intocmireadocumentatieiscolare conform
programelorscolare in vigoare

3.
Analizatestelorinitiale

Intocmireadocumentatieiscolare conform
programelorscolare in vigoare

sistudiereaprogrameisc
olare la clasa a 5-a
4.
Forme
de organizare a
activitatilordidactice
cu elevii

Utilizareafiselorindividualedif
erentiate in activitatea la clasa

5.
Urmarirea
notarii
ritmice
6.
Participarea
la cercul
pedagogic organizat de

Utilizareaprogramelor soft la
cat maimulte discipline

ISJBN
7.
Analizasituatiei
la
Un numar mic de elevii cu multecorigente; in
invataturapesemestrul I uneleclase nu estenici un elevcorigent;

Implicareafamiliei in
activitateaeleviilor

Propuneri de îmbunătățire

Nr.
Crt.

Aspecte care pot fi îmbunătățite

Modalităţi de remediere

Implicarea tuturor elevilor unei clase in activitatea de predareinvatare –evaluare (munca individuala / pe grupe ; munca
diferentiata)

Folosireametodelor de
predare invatare modern
centrate peelev la cat
maimulte discipline

Organizarea unor activitatii scolare si extrascolare la nivelul
scolii sau la nivel local

Implicarea familiei in
activitatea scolara si
extrascolara a eleviilor

Organizarea unor teste dupa modelul celor de la EN Cls a VIa

Rezolvare pe aceste structuri
ale testelor in vederea
obtinerii unor rezultate bune

Organizarea unor orede consultatii cu elevii

Atragerea elevilor la orele de
consultatii;

1

2

3

4

B. MODALITĂȚI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR

I. PROIECTAREA, REALIZAREA ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE


Nr.
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8



Realizarea planificarilor calendaristice și pe unități de învățare în conformitate cu
programa școlară precum şi a Curriculumului Naţional:

Calendaristice
(DA/NU)
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Pe unități de învățare
(DA/NU)
da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Profesor
RUSTI RAMONA
MACIUCA ALINA
TARANU ROXANA
MARE TITIANA
DAVID ADINA
MORUTAN RODICA
SUCIU MARIUS
SZILVESAN SORIN

Elaborare CDŞ/CDL

Nr.
Crt.

Denumire CDŞ/CDL

1

MATEMATICA
PLUS

Cu
programa
proprie

VIII

MATEMATICA 1

MACIUCA
ALINA

2

Matematica

Programa
nationala

V

Matematica

Taranu Roxana

3

Tip

Clasa

Nr.
ore

Disciplina/Modul

1

Profesor

ACTIVITATE COMISIEI METODICE A DIRIGINTILOR
Raport privind activitatea comisiei dirigintilor-responsabil de comisie David Adina
COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu
planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile
educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:
 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor
in vigoare
 Distribuirea, completarea si semnarea acordului de parteneriat pentru educaţie intre
şcoala, elev si părinte
 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele
verbale ale şedinţelor
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 Comitetul de părinți s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost
necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general.
Acesta s-a întrunit in vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern,
încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ.
 Alcătuirea planului managerial al comisiei diriginților pentru anul școlar 2017-2018
 Întocmirea tematicii și organizarea întâlnirilor în cadrul Comisiei Diriginților
 Stabilirea programului de activități extracurriculare și extrașcolare
 Identificarea copiilor cu dificultăți comportamentale şi de învățare, dar și a celor cu
situaţii deosebite în familie
 Întocmirea dosarelor în vederea acordării rechizitelor
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor
proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 Atragerea elevilor în activități extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:

 întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua
programa pentru Consiliere si orientare si sunt commune la clase;
 se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din
portofoliul dirigintelui;
 în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate
şi preocupări ale elevilor;
 relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi;






majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor ;
implicarea profesorilor diriginți in educaţia moral-civica si sociala a elevilor;
organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu;
varietatea de activitati extrascolare si extracurriculare organizate.

PUNCTE SLABE:
 întocmirea planificărilor cu întârziere;
 completarea incorectă a cataloagelor
 mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe
discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse conform
planificării
 nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi;
 inexistența tuturor caietelor diriginților pentru fiecare clasă
Se propune ca dirigintii sa se intalneasca mai des, sa existe un schimb de bune practice iar
parintii sa fie convocati la scoala de cate ori apare cate o sincopa sis a se monitorizeze mai mult
numarul de absente .
Sa se acorde mai multa atentie completarii cataloagelor de ex prof Muresan Dan Stefan a
completat gresit numele elevilor in catalog iar d-na Dancu a avut de corectat mai multe note din
neatentie si sters cu corector in catalog, sau au scris notele sau calificativele sub forma de fractie
motivand ca asa se dau notele sau caste rubric prea mica in catalog, pentru e se trecealtfel notele
sau calificativele..
În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi au urmărit ca prin activitatea
desfăşurată să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de
dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi
colegii.
Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al activității diriginților. Astfel, au avut loc
ședințe cu părinții, aceștia fiind informați în legătură cu Regulamentul de Ordine interioară, cu planul
managerial al școlii și cu activitățile elevilor. La clasele a V-a, la ședințele cu părinții au participat atât
profesorii care predau la clase, cât și directorul școlii. S-au incheiat contractile educationale la clasa
pregatitoare si clasa a V-a.
S-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţie de risc şcolar. În majoritatea cazurilor s-au
manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile
implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.)
Puncte tari:

Puncte slabe:

 Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale
elevilor, fapt determinat şi de numărul mic de
elevi, dar şi de existenţa şcolii în mediul rural;
 Existenţa unui număr mic de elevi în clasă
permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi
cadru didactic în realizarea obiectivelor, o
observare mai directă a elevilor de către
profesori şi dirigintele clasei ;
 Existenţa personalului didactic calificat în
proporţie de 100% permite realizarea unui
învăţământ de calitate;
 Relaţiile
interpersonale
(diriginţi-elevi,
profesori-elevi, director-profesori, profesoripărinţi, profesori-profesori) favorizează un
climat deschis şi stimulativ; “
 Colaborare bună cu Poliţia, dispensarul,
Biserica.

 Rata abandonului şcolar;
 Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor
este destul de mare;
 Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor
cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea
unor activităţi extraşcolare;
 Introducerea orelor de Consiliere şi orientare
la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă
puţine
alternative
diriginţilor
pentru
îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi
specificul claselor, pentru alegerea unor teme
dorite de elevi spre dezbatere;
 Diversitatea mare a
disciplinelor şi
profesorilor care se perindă la clasă;
 Familia nu este implicată suficient în
activitatea de educare a copiilor;
 Nivelul scăzut de cultură şi instruire al
părinţilor;
 Starea materială precară a unor familii
precum si lipsa de timp avand mai multi copii
nu le acorda timp suficient tuturor.

Activitatile propuse s-au desfasurat la termenele stabilite ,au fost bine documentate,iar lectia
demonstrativa a dovedit interesul elevilor pentru aceste ore de consiliere si orientare scolara.

Obiectivele urmarite:

Reducerea fenomenului de violenta in scoala;

Implicarea unui numar cat mai mare de elevi in viata scolii prin
participarea la
diferite activitati extracurriculare

Conectarea scolii la programe si proiecte educationale desfasurate la nivel local,
judetean si national
Analiza SWOT a activitatii comisiei
Puncte tari



Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor
educative;
Implicarea unui număr mare de cadre didactice din şcoală în realizarea de proiecte şi
parteneriate ;





Creşterea numărului de activităţi extraşcolare şi extracurriculare în care sunt implicaţi
atât elevii cât şi cadrele didactice;
Cunoasterea problemelor cu care se confrunta elevii
Relatia foarte buna dintre diriginţi si elevi;
Puncte slabe



Nu există un sistem de programe în sprijinul activităţilor de orientare şi consiliere
in scoala;

Relaţia părinte-şcoală nu se ridică la nivelul impus, de importanţa ei, în educaţia
tinerilor;

Creşterea numărului de elevi ai căror părinţi lucrează în străinătate;

Fondurile insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare

Neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea educativă extraşcolară şi
extracurriculară îl are asupra dezvoltării personalităţii elevului;
 Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev;

Raportul comisiei de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar
Anul şcolar 2017 – 2018
Semestrul I
Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici
particulare specifice tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de
violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „ orice formă de manifestare a unor
comportamente violente precum”
-exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare,
imitare, ameninţare, hărţuire;
-bruscare, impingere, lovire, rănire;
-comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de
droguri, vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ;
-ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită
ireverenţioasă faţă de cadrul didactic) ;
-comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei,
fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în
vigoare;

La nivelui Scolii Gimnaziale Livezile există o permanentă preocupare pentru
rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului
instructiveducativ şi nu numai. Există o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol
în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie) Pentru a
menţine aceste interacţiuni permanente între factorii prezentaţi lucrează membrii comisiei de
prevenire şi combatere a violenţei, legal constituită la nivelul şcolii noastre.
Au avut loc pe parcursul semestrului I diferite activităţi : cu ocazia Zilei
Internationale a Tolerantei, a Zilei Internationale a Nonviolentei in scoala, dar si in cadrul orelor
de Consiliere si orientare.
RAPORTUL COMISIEI DE MONITORIZARE A NOTĂRII RITMICE ȘI A
FRECVENȚEI ELEVILOR semestrul I an scolar 2017-2018

Comisia de Monitorizare a Frecvenţei şi ritmicităţii elevilor şi-a desfăşurat activitatea în
semestrul I al anului şcolar 2017/2018, conform unui program de activitate, în care fiecare
membru al comisiei a avut sarcini stabilite în conformitate cu atribuţiile anuale şi semestriale ale
comisiei.
Comisia de Monitorizare a Frecvenţei şi ritmicităţii elevilor are în componenţă următoarele
cadre didactice:
S-a întocmit un program de activitate al comisiei, atât anual cât şi semestrial, conform
căruia membrii comisiei îşi desfăşoară activitatea. Membrii comisiei au avut în vedere
cunoaşterea şi respectarea de către cadrele didactice din şcoală a capitolului de Evaluare –
sectiunea 1, 2 din R.O.F.U.I.P. Conform programului stabilit s-a verificat şi stabilit situaţia
elevilor corigenţi şi repetenți pe clase înregistrați în anul şcolar trecut şi s-au purtat discuţii pe
marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la învăţătură întâlnite la anumiţi elevii.
Întocmirea şi prezentarea unei informări lunare ca urmare a verificării cataloagelor şcolare,
în vederea observării ritmicităţii notării elevilor, a determinat o analiză a modului cum se
realizează evaluarea elevilor şi dacă sunt respectate prevederile regulamentului şcolar.
Verificarea cataloagelor şcolare a avut în vedere următoarele aspecte:

1. Verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor consilier;
2. Verificarea ritmicităţii notării elevilor;
S-a constatat că la majoritatea disciplinelor de învăţământ notarea elevilor este realizată ritmic,
ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor şcolare care reprezintă o componentă importantă a
procesului de învăţământ, este efectuată conform programei şcolare. Numărul de note la fiecare
disciplină de învăţământ este corelat cu numărul de ore alocat prin planul de învăţământ. Una
dintre măsurile principale pe care şi le propune această comisie este aceea de prevenire a
absenteismului elevilor, prin căţiva paşi, cum ar fi: elaborarea uni program de prevenire a
absenteismului, completarea de fişe de monitorizare a absenţelor împreună cu profesorii diriginţi,
aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor în clasele în care absenteismul este ridicat.
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Cunoaşterea de către cadrele

 Existenţa unui număr redus de

didactice din şcoală a capitolului „Evaluare” cadre didactice care nu realizează notarea
ritmică a elevilor

din R.O.F.U.I.P.;
 Majoritatea cadrelor didactice din
şcoală realizează notarea ritmică a

discipline unde evaluarea nu se
realizează constant.

elevilor;
 Realizarea, lunară, a

 Rezultate slabe la învăţătură la acele

 Nu s-au realizat, lunar, rapoartele de
rapoartelor monitorizare a frecvenţe elevilor;

privind notarea elevilor și de
monitorizare a frecvenţei elevilor;

 Indiferenţa unor profesori diriginţi în
aplicarea regulamentelor şcolare.
 Obţinerea unor rezultate slabe la

 Existenţa unei comuniuni între
profesori –elevi – părinti, cu privire
la notele acordate;

învăţătură pentru elevii la care
evaluarea nu se realizează continuu.
 Lipsa unei participării active a
elevilor în timpul orelor de curs.

 Comisia de monitorizare a frecvenţei

 Numărul mare de absenţe nemotivate

elevilor a verificat, lunar, situaţia din

atrage cu sine rezultate foarte slabe la

cataloagele şcolare;

învăţatură;

 Comisia a urmărit aplicarea ROFUIP
şi a Regulamentului de Ordine
Interioară al şcolii pentru absenţe;
 Buna colaborare între membrii
comisiei;
Raportul Comisiei pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii an scolar 2017 – 2018
Semestrul I
1. Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă:
- conducere operativă: director – c
2. Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2017– 2018:
- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile, întocmeşte planul de îmbunătăţire, raportul
de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu ARACIP,
informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc lunar în
şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele
obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul
creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes
3. Principalele direcţii de acţiune:
a) În anul şcolar 2014- 2015, semestrul I, echipa managerială a Școlii Gimnaziale Merei a
asigurat permanenţa şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare
acţiunile de autoevaluare.
b) Conform Raportului procesului de autoevaluare 2013- 2014, au fost supuse procesului
de autoevaluare toate aspectele referitoare la organizaţie.
Echipa managerială, şefii de catedre au realizat rapoarte de autoevaluare periodică,
bazându-se pe feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în acest proces şi ţinând

cont de opiniile personalului şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un proces interactiv,
conştient şi responsabil.
c) S-a verificat efectuarea observaţiilor la lecţii, concluziile fiind comunicate Comisiei de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii. În cadrul şedinţelor lunare, directorii şcolii au comunicat
Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii aspectele esenţiale privind derularea procesului
instructiv - educativ şi problemele apărute, aşa cum sunt consemnate în procesele verbale ale
acestora.
d) S-au realizat/revizuit proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale,
respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele mai
multe proceduri sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la
învăţământul preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt îmbunătăţite
pentru a fi în acord cu toate cerinţele sistemelor şi proceselor.
e) Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PDI, PM
şi a stabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice,
elaborate anual şi monitorizate trimestrial.
f) Documentele proiective ale comisiei, Planul operational, Regulamentul de functionare
a comisiei, Planul managerial, au fost revizuite şi actualizate in conformitate cu metodologiile in
vigoare.
Comisia Evaluare şi Asigurare a Calităţii a identificat priorităţile şi a stabilit planuri de
acţiune şi de îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase conform politicii stabilite
de organizaţie şi s-a evaluat punerea în practică a acestuia.
Elaborarea planurilor de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe
descoperite în urma rapoartelor de monitorizare internă realizate şi actualizarea celor care nu au
fost îmbunătăţite.
Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în
elaborarea, desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor.
4. Alte acţiuni punctuale întreprinse de CEAC:
participarea la elaborarea documentelor de planificare strategică PDI, PM, Planului
Operaţional din PDI;

- personalizarea fişelor de responsabilităţi pentru fiecare compartiment şi comisie, în vederea
eficientizării gradului de implementare a măsurilor corective CEAC;
- personalizarea fişelor postului în funcţie de specificul activităţilor derulate în cadrul comisiei;
- elaborarea de instrumente de autoevaluare în vederea unei aprecieri riguroase a gradului de
îndeplinire a descriptorilor din Standardele de calitate;
- popularizarea procedurilor noi in cadrul consiliului profesoral, şedinţelor de catedra, şedinţelor
de lucru comisii. Procedurile dificil de aplicat au fost îmbunătăţite, fiind avizate şi aprobate de
Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie.
În funcţie de situaţie, se aplică procedurile existente şi se verifică justeţea plângerilor şi
contestaţiilor.
-stabilirea unui plan de acţiune privind evaluarea curentă şi sumativă, având în vedere criterii
standardizate elaborate în conformitate cu programele şcolare în vigoare, care să permită o
evaluare după aceiaşi itemi obiectivi, indiferent de clasă;
- aplicarea şi valorificarea unui chestionar de identificare a nevoilor educaţionale si aşteptărilor
elevilor;
- realizarea unor fișe cu documentaţia minimă a portofoliilor şi dosarelor catedrelor, ariilor
curriculare

şi

comisiilor

de

lucru;

- verificarea portofoliilor şi elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a procesului de colectare a
dovezilor şi a surselor acestora;
- colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5. Noi puncte de acţiune – propuneri pentru semestrul II, anul 2017- 2018:
- derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate de
cultura calităţii în rândul cadrelor didactice;
- elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor de
bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare;
- realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi
implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere;
- pregătirea și actualizarea permanentă a documentaţiei pentru o eventuală vizită de monitorizare
externă;
- revizuirea periodică a documentelor specifice;

- desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a
orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună
practică;
- evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a fişelor de
progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la
nivelul colegiului.
6. Dificultăţi întâmpinate – aspecte care vor face obiectul planului de îmbunătăţire:1. Proiectarea și realizarea de activităţi de învăţare în clasă cât mai diversificate, utilizând
cât mai des posibil lucrul pe grupe și diferenţierea sarcinilor pentru centrarea învăţării pe elev, în
vederea dobândirii de competenţe și demonstrarea de atitudini.
2. Utilizarea unei palete variate de instrumente de evaluare care să măsoare obiectiv
evoluţia și nivelul de pregătire ale elevului și să respecte principiul notării ritmice.
3. Valorificarea temelor pentru acasă în procesul de consolidare a învăţării.
- insuficienta diseminare a informaţiilor de interes major;
- centralizare sporadică a informaţiilor esenţiale parvenite din mediul extern şi cel intern;
- nu toate echipamentele şi aparaturile moderne sunt folosite de către toti profesorii profesori;
- nu toate activităţile de învăţare au fost planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja
învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite
contexte;

Activitate de sprijin :
Logopedie
Conform raportului prezentat de catre doamna logoped Podisor Elena Aurelia se observa ca au
fost examinati 148 elevi si prescolari iar dintre acestia au fost depistati 17 iar 8 sunt in terapie.
Activitatea de sprijin este binevenita. Avem motive sa ne ingrijoram in situatia in care din 17
copii depitati numai 8 parinti si-au dat acordul sa se lucreze cu ei. Este inacceptabil ca un parinte
sa se opuna terapiei. Acest lucru scoate in evidenta un fapt ingrijorator parintele nu este in stare
sa faca totul pentru a-si ajuta copilul.

Nr.

Preşcolari

Şcolari

TOTAL

LOGOPAŢI

crt.
1.
2.
3.

Nr.logopați
80
examinați
Nr.
logopaţi 7
depistaţi
Nr. logopați in 6
terapie

68

148

10

17

2

8

IV.DIFICULTĂȚI/ ZONE DEFICITARE.
CAPACITATEA DE AUTOANALIZĂ CONSTANTĂ. MĂSURI A
.PUNCTE TARI ȘI PUNCTE SLABE ALE ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018,
SEMESTRUL I PUNCTE TARI
Întocmirea PDI (scopuri, obiective, programe bine precizate și realizate integral, corelate cu
strategiile naționale și europene în vigoare)
Întocmirea planului managerial și a planurilor operaționale la toate nivelele.
Organizarea internă a unității (personalul cunoaște modul de organizare, comunicare, luare a
deciziilor etc.)
Respectarea serviciului pe școală, desi uneori am avut disfunctionalitati( concedii medicale,
invoiri) și a sistemului de comunicare cu părinții -Nu pentru toții indicatorii din planurile
operaționale ale comisiilor metodice există dovezi de realizare. - Sistemul de comunicare internă
este mult îmbunătățit, mail, sms) Informarea părinților nu s-a făcut întotdeauna la timp (uneori
din motive obiective, aceștia nu au raspuns la telefon)
. Funcționarea sistemului de gestionare a informației este mult îmbunătățită (PDI, site-ul școlii,
baza de date reactualizată pe platforma ARACIP etc.) Gradul de cunoaștere a informațiilor
privind curriculumul național: oferta educațională, modul de alegere a disciplinelor opționale etc.
nu sunt suficient cunoscute de părinți.
Asigurarea unor bune servicii de consiliere și orientare școlară prin activitatea desfasurata in
parteneriat cu CJRAE BN.
Îmbunătățirea asigurării securității în scoală și reducerea cazurilor de violență.( cum am avut in
alti ani)
Dotarea, accesibilitatea, funcționalitatea spațiilor școlare ( mult îmbunătățite). Funcționarea
bibliotecii este optima prin faptul ca Biblioteca Comunala Livezile isi desfasoara activitatea in
scoala. Testarea inițială,, pregătirea pentru examenele naționale etc.
A crescut semnificativ numărul elevilor și a cadrelor didactice implicate în activități extrașcolare

TARI PUNCTE SLABE
Nu pentru toții indicatorii din planurile operaționale ale comisiilor metodice există dovezi de
realizare.
- S-au mai întâlnit unele abateri de la respectarea Regulamentului școlar (, neanunțarea la timp a
absențelor etc.)
. Nu toți părinții țin legătura cu școala, participă la activități/ședințe, se implică în viața școlii.;
Lipsa graficelor de pregatire suplimentara, nu exista la toate obiectele de studiu
Există anumite întârzieri în completarea documentelor (registrul matricol, cataloage, condica de
prezență). Există unele greșeli în corectarea notelor în cataloage Dancu Gabriela, Muresan Dan
Stefan

-

-

Sintetizand cele mentionate , putem aprecia urmatoarele:
PUNCTE TARI
Creşterea autonomiei unităţii de învăţământ
Se dezvoltă progresiv cultura organizaţională la nivelul unitatii cu personalitate juridica,
printr-un management implicativ
Conştientizarea nevoii de formare continuă şi perfecţionare a profesorilor în vederea
optimizării actului didactic, prin participarea la cursuri de formare continuă, grade
didactice, master;
Colaborarea eficientă cu personalul angajat;
Participarea personalului din unităţile deînvăţământ la procesul decizional;
Elaborarea procedurilor pentru o activitateeficientă în unităţile de învăţământ;
Programul managerial care concretizează şistabilesc obiective şi acţiuni menite să
asigureîndeplinirea ţintelor strategice;
Planul managerial care cuprinde obiective şiacţiuni cu un caracter precis şi cu un grad
sporitde particularizare;
Au fost realizate activitatile instructiv – educative si extracurriculare diverse, care au
contribuit la formarea elevilor in spiritual principiilor si practicilor europene;
A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activitatilor instructiv – educative si
administrative – financiare;
Au fost realizate lucrari de investitii;
Au fost procurate materiale necesare asigurarii conditiilor optime de desfasurare a
procesului instructiv - educative.

Puncte slabe:
-

-

Pregatirea unor elevi evidentiata prin rezultate la invatatura si frecventa care nu este la
nivelor standardelor pe care le dorim;numar mare de corigenti la clasele gimnaziale
Numarul mare de cadre didactice navetiste;
Nu se realizează delegarea de sarcini corect şi eficient;
Nu există o strategie pentru formarea continuă a cadrelor didactice în direcţiaabordării
unor programe de pregătire proprii sau în parteneriat, cu impact asupra calităţiieducaţiei;
Insuficiente strategii didactice moderne cu invatarea centrata pe elev.
Slaba colaborare cu unele dintre familiile elevilor;
Insuficienta implicare a profesorilor in atragerea elevilor catre disciplinele de studiu;
Cadre didactice care au catedra in mai multe scoli si nu se implica suficient ;

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ
Activităţile propuse şi cuprinse în Programul de activităţi extraşcolare pentru anul 20172018 au vizat implicarea unui număr cât mai mare de elevi în participarea la diverse activităţi
organizate în şcoală cât şi în afara ei.
S-a încercat o diversificare a ofertei de activităţi extracurriculare pentru atragerea elevilor
într-un spaţiu educativ cu rol de formare în defavoarea timpului petrecut de aceştia pe stradă sau
în alte locuri cu influenţă negativă asupra lor.
Dintre obiectivele urmărite menţionăm;
-

-

diversificarea activităţilor pentru atragerea unui număr mare de elevi în viaţa şcolii;
întărirea statutului activităţii educaţionale ca spaţiu de dezvoltare personală;
creşterea vizibilităţii eficienţei educative prin prevenirea şi reducerea fenomenelor
antisociale, de abandon şcolar şi absenteism; întărirea parteneriatului educaţional în
vederea responsabilizării factorilor sociali în procesul instructiv-educativ;
colaborarea cu reprezentanţii comunităţii, colaborarea cu familia,;
asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi
evaluarea impactului acesteia în comunitate;
.

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018 s-a desfăşurat un număr mare şi variat de
activităţi extraşcolare, aceasta evidenţiind preocuparea permanentă a cadrelor didactice pentru
creşterea calităţii actului educativ.
XIII.ACTIVITATEA ADMINISTRATIV-GOSPODĂREASCĂ
De la începutul anului şcolar 2017-2018, pe lângă activităţile zilnice (curăţenie, reparaţii
curente la mobilier şi instalaţii) s-a realizat:

Amenajarea rampelor conforme pentru persoanele cu dizabilitati(toate scolile) si a unei toalete
adaptate ;
Finalizarea lucrărilor de amenajare a curtii şcolii Curtea de la Scoala Gimnaziala Livezile era
intr-o stare nemultumitoare) ;
Reparaţia copertinei de la intrarea în şcoala in Scoala Gimnaziala Dorolea;
instructiv educativ de calitate
Aprovizionarea cu materiale necesare efectuarea curăţeniei şi a reparaţiilor curente de
mobilier, instalaţii sanitare şi electrice.
Efectuarea verificărilor periodice anuale a stingătoarelor, prizelor cu protecţie şi paratrăsnete.
CONCLUZII
Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele:
 Puncte tari
- Scoala a asigurat materialul curricular (planuri de învăţământ, programe şcolare,
manuale, ghiduri, îndrumătoare)
- Unitatea scolara dispune de spatii modern, centrala termica.
- Au fost asigurate condiţii igienico-sanitare
instructiv educativ.

bune pentru desfăşurarea procesului

- Scoala a avut o buna colaborare cu ISJ, precum si cu comunitatea locala.
- Un număr mare de cadre didactice s-au preocupat de cresterea calitatii actului educativ.
- A existat o buna colaborare intre conducerea scolii si Consiliul reprezentativ al
parintilor şi Consiliul Elevilor
- Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit
la formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene;
- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi
administrativ-financiare;
-A existat disponibilitate din parte unor cadre didactice pentru organizarea de meditaţii şi
consultaţii,activităţi de pregatire cu elevii ,voluntare,în vederea ameliorarii rezultatelor la EN
- Existenta in fiecare baie a sapunului si sevetelelor de hartie;
- Au fost realizate lucrări de inlociure a parchetului in únele sali de clasa (clasele
primare Livezile) ;



Puncte slabe

- Pregătirea unor elevi evidenţiată prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţă nu este la nivelul
standardelor dorite;
- Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev.
- Monitorizarea insuficienta din partea conducerii scolii a activitatii
didactice.

tuturor cadrelor

- Formalismul şi lipsa de initiativa de care dau dovada unele cadre didactice.

Aspecte care trebuie îmbunătăţite:

Puncte tari

-implementarea in activitatea didactica a -baza
materială
adecvată
metodelor de predare activ-participative
(videoproiector, calculator)
-utilizarea
aparaturii
activitatea de laborator

moderne

activităţii

în -elevii sunt în permanenţă activizaţi
-au fost atinse obiectivele propuse

-utilizarea modalităţii de lucru pe echipe,
-folosirea rezultatelor evaluarii în reglarea
perechi
procesului de învăţământ
-diversificarea activităţilor de evaluare
- implicarea elevilor in evaluare si asigurarea de
(teste, teme, portofolii, proiecte)
feed-back
-sarcini/ţinte de învăţare diferenţiate
- utilizarea unor metode diverse de predare;
-responsabilizarea/activizarea
tuturor
- utilizarea cunostintelor anterioare si a experientei
elevilor la ore
in asimilarea de noi cunostinte;
-consolidarea şi extinderea învăţării
-varietatea mijloacelor didactice utilizate ca raport
-motivarea elevilor pentru activitatea de cu noile informatii;
învăţare şi rezolvarea unor probleme
- asigurarea materialelor suport care sporesc
practice
claritatea informatiilor;
-utilizarea momentului de lectură pentru
- transferul si aplicabilitatea cunostintelor;
îmbogăţirea vocabularului elevilor
-feed-back constructiv pentru progresul - o buna stapanire si cunoastere a materiei predate;
învăţării
- - o buna relationare cu elevii;

-prelucrarea rezultatelor evaluării

-se insistă pe scrierea şi exprimarea corectă

-participarea elevilor la consultaţii este -comunicare eficienta cu explicatii necesare pentru
redusă
ca toti elevii sa inteleaga pasii ce trebuie parcursi;
-notarea ritmică

-proiectarile reflecta asocierea obiectivelor/

-corectarea caietelor elevilor la toate competentelor specifice si continuturile
obiectele de studio;
conformitate cu programa şcolară;

in

-întrebări clare şi să se obţină răspunsul de -transmiterea clara a obiectivelor;
la elevi
-incurajarea elevilor pentru participarea la lectii;
-să se lucreze mai bine organizat la tablă
-adaptarea strategiilor la nivelul de înţelegere şi
cunoaştere a elevilor;
- repartizarea corectă a timpului pentru fiecare
componentă a lecţiei;
-adaptarea orelor pentru a răspunde nevoilor
tuturor elevilor;
-strategii didactice adecvate
cunoştinţelor elevilor;

obiectivelor

si

-transmiterea cunoştinţelor are un puternic caracter
interdisciplinar cu accent pe formarea deprinderilor
practice (materiile de specialitate);

Acţiuni propuse:
-diversificarea grupelor de lucru în funcţie de nivelul de cunoştinţe ale elevilor
-utilizarea testelor cu dificultate variată la finalul semestrului
-cooptarea elevilor la montarea şi completarea panourilor didactice
-legătura cu dirigintele clasei pentru îmbunătăţirea frecvenţei la ore
-îmbunătăţirea relaţieie de colaborare a profesorului cu elevii problemă pentru ca şi aceştia să-şi
dezvolte competenţele respective
-înfiinţarea unui caiet de recuperare a cunoştinţelor lacunare prin ore suplimentare de pregătire
-program de consultaţii pentru elevii cu nivel scăzut de cunoştinţe pentru remedierea lacunelor
-caiet pentru munca independentă cu exerciţii simple şi verificări periodice
-identificarea unor metode de comunicarea ce ar putea duce la asimilarea eficientă a
cunoştinţelor
-monitorizarea riguroasă a absenţelor
-realizarea planului de remediere
-stimularea elevilor în vederea participării la olimpiadele/concursurile şcolare
-monitorizarea şi implicarea elevilor cu dificultăţi în realizarea sarcinilor de lucru prin
diferenţiere acestora în ceea ce priveşte dificultatea lor, creşterea graduală a dificultăţii
diferenţiat
-grafic de consultaţii
-graficul tezelor afisat in toate clasele

Tanand cont de cele prezentate apreciez activitatea desfasurata ca fiind f buna.
Director
Prof Capota Ana

