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RAPORT
cu privire la starea și calitatea învățământului

în anul şcolar 2018-2019

INTRODUCERE
Școala Gimnazială Urecheni este instituția de învățământ public care asigură

educația de bază la nivel preșcolar, primar și gimnazial pentru copii proveniți din cele două
sate ale comunei Urecheni, respectiv Urecheni și Ingărești. Școala noastră este o unitate cu
personalitate juridică ce, în anul școlar 2018-2019, a inclus și structura Școala Gimnazială
Ingărești.

În cele ce urmează, vom prezenta, într-un raport pe domenii activitatea școlii noastre
pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială :
În școala noastră au existat și au fost respectate documentele de proiectare

managerială precum Planul de dezvoltare instituțională (2016-2020) şi planurile
manageriale (anuale și semestriale) ale directorului și ale Comisiilor metodice și de lucru,
acestea fiind concepute și întocmite pornindu-se de la proiectarea activităţii curente prin
identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale organizaţiei în cadrul activităţii anterioare.
Elaborarea acestor documente s-a bazat pe analiza riguroasă a activităţii desfăşurate în cadrul
organizației în anul școlar trecut , în vederea stabilirii corecte a strategiilor și obiectivelor.
Aceste documente au stat la baza întregii noastre activități, atât a corpului profesoral, cât și a
personalului didactic auxiliar care face parte din resursa umană a școlii.

1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii
Analiza a fost realizată reflectând activitatea desfăşurată de conducerea şcolii. Deși,

pe ansamblu, au fost asigurate condițiile pentru o activitate didactică desfășurată la un nivel
bun și foarte bun, fiind achiziționate materialele necesare atât actului didactic în sine, cât și
activităților conexe din școală, totuși nu putem să nu aducem în lumină realitatea că resursele
financiare de care a beneficiat școala în acest semestru școlar au fost totuși sub nevoile
noastre pentru atingerea tuturor obiectivelor de calitate pe care ni le-am propus prin
documentele proiectate.

Conducerea unității a fost asigurată de către consiliul de administrație condus de
directorul școlii, prof. Mihai Marcel Tănăselea. Fără îndoială că activitatea noastră nu a fost
cea ideală și suntem primii care recunoaștem că lucrurile ar putea sta, în multe privințe mai
bine, dar a trebuit să ținem cont, în primul rând, de propriile noastre limite, iar apoi de situația
concretă definită de resursa umană și resursele materiale pe care le-am avut la dispoziție,
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precum și de conjunctura socio-economică în care am evoluat. Asupra acestor aspecte vom
reveni în continuare.

1.2.1 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor s-a făcut la începutul
anului şcolar în cadrul şedinţelor Consiliului profesoral şi Consiliului de administraţie,
organisme de conducere organizate în conformitate cu prevederile regulamentare, care și-au
desfășurat întreaga activitate sub semnul responsabilității.

 Consiliul clasei a fost constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa
respectivă şi un părinte delegat al Comitetului de părinţi al clasei.

 Consiliul reprezentativ al părinţilor a fost format din preşedinţii Comitetelor de părinţi
ai fiecărei clase.

În cadrul şcolii noastre s-au constituit catedre/comisii metodice şi comisii de lucru cu
caracter permanent sau temporar după cum urmează: Comisia metodică a Educatoarelor,
Comisia metodică a Învățătoarelor, Comisia metodică a Diriginţilor (Consiliere și
Orientare), Comisia metodică a disciplinelor Umaniste și  Comisia metodică a
disciplinelor Reale, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţi (CEAC), Comisii de
lucru pe domenii. (Anexa 1)

În cadrul catedrelor/comisiilor metodice, şefii acestora au delegat membrilor respectivi,
sarcini exacte care au fost îndeplinite în timpul prevăzut.

Am monitorizat şi controlat activitatea în cursul acestui semestru, urmărind
eficientizarea tuturor componentelor, comisiilor şi compartimentelor şcolii, astfel încât aceasta
să reuşească, printr-un efort comun şi permanent, realizarea obiectivelor şi competenţelor
propuse. Toate activităţile s-au desfăşurat conform programelor de activitate pe semestre ale
consiliilor și comisiilor.

1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor - s-a făcut în urma discutării fişei postului a
fiecărui cadru didactic în cadrul şedinţei Consiliului profesoral, la începutul anului şcolar.
Atât pentru cadrele didactice, cât și pentru personalul didactic auxiliar și cel nedidactic, au
fost întocmite și aprobate fișele postului și fișele de evaluare.

1.2.3. Organizarea timpului
Schemele orare s-au stabilit pentru fiecare clasă în funcţie de planul cadru de

învăţământ şi de particularităţile clasei. În întocmirea orarului s-a ţinut seama, pe cât posibil,
de curba oboselii elevilor în decursul unei zile, dar şi în decursul unei săptămâni, de gradul de
solicitare al disciplinelor, urmărindu-se repartizarea judicioasă a acestora pe zile şi pe ore.
Cursurile s-au desfăşurat într-un singur schimb, cu precizarea că la Școala Urecheni două
dintre clasele primare au învățat, prin rotație, după -amiaza. Eficienţa personalului şi a elevilor
s-a realizat prin utilizarea adecvată a resurselor de timp în cadrul unui program, orar bine
stabilit. S-au respectat orele prevăzute în orar, precum şi recreaţiile elevilor.

1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi
De-a lungul anului am monitorizat, controlat şi evaluat activităţile privind:

- calitatea întocmirii documentelor de planificare şi depunerea lor la termen ;
- completarea la termen stabilit a documentelor şcolare oficiale;
- structurarea schemei orare şi respectarea acesteia;
- completarea condicii de prezenţă;
- păstrarea documentelor şcolare oficiale;
- respectarea parcurgerii planificărilor/programelor;
- conducerea lecţiilor conform proiectului deja elaborat astfel încât să se obţină maximum de
eficienţă a lecţiilor;
- calitatea şi eficienţa folosirii resurselor umane ale clasei şi cele materiale ale şcolii;
- notarea ritmică a elevilor ;
- respectarea criteriilor pentru temele pentru acasă;
- respectarea programului de pregătire suplimentară a elevilor cu dificultăţi în învăţare,
performanţi şi de sfârşit de ciclu;
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- analiza şi eficienţa consiliilor şi comisiilor metodice;
- îndeplinirea responsabilităţilor la nivel de unitate;
- colaborarea cu familia şi implicarea acesteia în viaţa şcolii;
- activitatea extraşcolară;
- formarea continuă a cadrului didactic;
- transmiterea la timp şi corect a informaţiilor şi situaţiilor solicitate şi respectarea
reglementărilor în vigoare;
- întocmirea situaţiilor statistice ale elevilor la sfârşitul semestrului, a statelor de funcţii şi
fişelor de încadrare – vacantare, a statelor de plată;
- îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului a
personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale
Puncte tari

- întocmirea la termen a documentelor de proiectare managerială;
- stabilirea obiectivelor pe compartimente şi a priorităţilor;
- activităţi privind asigurarea calităţii procesului de învăţare;
- proiectarea programului de asistenţe şi interasistenţe anuale şi semestriale în funcţie de

nevoi şi în colaborare cu CEAC;
- asigurarea unui climat optim de muncă;
- monitorizarea, controlul şi evaluarea activităţilor şcolare şi extraşcolare;
- acordarea de audienţă şi consultanţă părinţilor;
- implicarea părinţilor în viaţa şcolii;
- colaborare foarte bună cu personalul unităţii şi cu ISJ Neamț;
- colaborare bună cu reprezentanţii primăriei, cabinetelor medicale, bisericii, poliţiei, precum
şi cu alte unităţi de învăţământ;
 parteneriate educaţionale;
- organizarea de activităţi cultural-educative şi cultural artistice;

Puncte slabe
 neacoperirea în totalitate cu personal calificat a unor discipline ;
 rata destul de mare a absenteismului școlar;
 dificultăţi/rezultate slabe înregistrate în pregătirea elevilor proveniţi din familii cu părinții

plecați la lucru în străinătate, acelor proveniți din familii cu un nivel cultural scăzut, sau
din familii dezorganizate;

 un rezultat mai slab ca anul trecut la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII a, cu un
procent de promovare de numai 58%;

 pondere mică a elevilor performanţi;
 tratarea, în general, nediferenţiată a elevilor.

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

2.1. Baza materială
Conducerea unităţii noastre are o preocupare permanentă pentru asigurarea unui climat

adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ, drept pentru care modernizarea şi
întreţinerea spaţiilor de învăţământ a stat şi stă în atenţia conducerii unităţii noastre. Cel mai
important aspect de menționat este acela că în luna decembrie am achiziționat întreg
mobilierul necesar finalizării laboratorului de științe și de informatică, asta după ce am reușit
în prealabil să eliberăm spațiul necesar acestor laboratoare și să amenajăm corespunzător
sălile.

Asigurarea manualelor şcolare pentru elevi s-a realizat la începutul anului şcolar în
proporţie de circa 80%. Biblioteca școlară funcţionează în cadrul fiecărei structuri școlare



4

gimnaziale, unde avem un număr mediu de volume de carte școlară, bibliotecile fiind
deservite, voluntar și complet gratuit, de către profesoarele de limba și literatura română.
Volumele pe care le avem sunt păstrate în condiţii foarte bune, iar la sfârșitul anului tercut, în
decembrie, am achiziționat încă 30 de volume noi.

2.2. Resurse financiare
2.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual

Cheltuielile aferente lunilor septembrie 2017- august 2019 s-au ridicat la următoarele cifre.
o Cheltuieli de personal – 1.941.360 lei
o Cheltuieli materiale – 198.292 lei

Acest buget a fost mulțumitor, chiar dacă mai sunt multe investiții de făcut pentru a asigu ra
dotările la un nivel înalt.

3. RESURSE UMANE

3.1. Personal didactic și nedidactic

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic
Statul de funcţii a cuprins, în  anul şcolar 2018-2019, un număr de 25 cadre

didactice, după cum urmează:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Funcţia didactică Statut

1. Tănăselea Marina Educatoare Titular
2. Tataru Teodora Educatoare Titular
3. Nechita Mihaela Educatoare Titular
4. Pîrlea Elena Camelia Învăţătoare Titular
5. Tănăselea Vasilica Învăţătoare Titular
6. Pârlea Maria Învăţătoare Titular
7. Samson Dorina Învăţătoare Titular
8. Tănăselea Daniela Învăţătoare Titular
9. Istrate Ana Învăţătoare Titular
10. Lazăr Elena Învăţătoare Titular
11. Ababei Ionela Învăţătoare Titular
12. Tănăselea Iuliana Profesor lb. română Titular
13. Fărmuş Angelica Elena Profesor lb. română Titular
14. Groza Marinica Profesor lb. franc. Titular
15. Țâmpău Simona Andreea Profesor lb. engl. Suplinitor
16. Pașcu Angela Profesor matematică Titular
17. Ionel Mariana Mihaela Profesor matematică Titular
18. Cocuț Gheorghe Profesor fizică Suplinitor- plata cu ora
19. Bedregeanu Elena Diana Profesor biologie Suplinitor
20. Tănăselea Mihai Marcel Profesor istorie-civică Titular
21. Dănilă Cezar Profesor geografie Suplinitor
22. Andron Liliana Cristina Profesor religie Titular
23. Pop Mariana Profesor ed. plastică Titular
24. Nechita Dorel Profesor ed. fizică Titular
25. Praiu Adrian Profesor ed. fizică Titular
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Posturi / norme didactice în şcoală:

Indicator total,
din care:

preşcolar primar gimnazial

- număr de
posturi/norme didactice

22, 67 3 8 11,67

- număr posturi/norme
ocupate cu cadre
didactice titulare

20, 79 3 8 9,79

- număr posturi
/norme ocupate cu
cadre didactice
suplinitoare

1,88 - - 1,88

Personal didactic angajat
total preşcolar primar gimnazi al

- cadre didactice
titulare

21 3 8 10

- cadre didactice
suplinitoare

4 - - 4

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat

Număr personal didactic calificat:

doctorat gradul I gradul II cu
definitivat

fără
definitivat

- 17 4 4 0

Distribuţia pe grupe de vechime:
Vechime
în învăță -
mânt

Debu-

tant

3-5
ani

6-10
ani

11- 15
ani

16-20
ani

21-25 ani 26-30 ani

- - 1 10 5 7 2

3.1.2 Încadrarea cu personal didactic auxiliar și nedidactic

Personal didactic auxiliar

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Funcţia vechimea

1. Dumitru Antoaneta Contabil 24 ani
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2. Paşcu Iulian Cătălin Secretar 24 ani
3. Tănăselea Grigore Doru Tehnician 19 ani

Personal nedidactic

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Funcţia vechimea

1. Samson Mariana Îngrijitor 21 ani
2. Istrătucă Mariana Îngrijitor 16 ani
3. Buraga Lăcrămioara Îngrijitor 18 ani
4. Tănăselea Fănică Fochist 22 ani
5. Nemţanu Constantin Muncitor întreţinere 25 ani

3.1.3. Activitatea consiliilor, comisiilor
La începutul anului şcolar am elaborat tematica Consiliului profesoral, care a fost

discutată şi aprobată în Consiliul de administraţie, precum şi tematica Consiliului de
administraţie discutată şi aprobată şi aceasta. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului
profesoral şi Consiliului de administraţie le-am consemnat în Registrele de procese-verbale.

În şedinţele Consiliului clasei, de sfârşit de semestru, fiecare învăţător/diriginte a
prezentat raportul situaţiei şcolare a elevilor clasei.

Am convocat Consiliul reprezentativ al părinţilor pentru a discuta raportul anual de
activitate şi raportul execuţiei bugetare şi extrabugetare.

Responsabilii catedrelor/comisiilor metodice au elaborat Programele de activităţi şi
Raportul de activitate, care au fost prezente, dezbătute şi aprobate în Consiliul profesoral.

În cadrul catedrelor/comisiilor metodice s-au susţinut toate activităţile planificate,
dovezile materiale ale activităților desfășurate aflându-se la dosarele Comisiilor (Anexele 2-
5).

3.1.4. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice
În acest an şcolar, fiecare cadru didactic a fost îndrumat spre tipul de formare continuă

cel mai potrivit, raportat la nevoile individuale şi la necesităţile şcolii.
S-a realizat prin participarea la activităţile comisiilor metodice, a cercurilor

pedagogice, la obţinerea gradelor didactice, la cursuri de perfecţionare şi la masterate. Facem
precizarea că toate inspecțiile au fost finalizate cu note și calificative peste pragul necesar
promovării în următoarea etapă de perfecționare.

Situația cadrelor didactice înscrise la def./grade în acest an este următoarea:

NR.
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE SPECIALIZAREA GRADUL
DIDACTIC

CERERE / DOSAR

1 FĂRMUȘ ANGELICA
ELENA

LB. ȘI LIT.
ROMÂNĂ

I CERERE

3.2. Elevi
3.2.1. Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară
Şcoala Gimnazială Urecheni a avut, la începutul anului școlar 2018-2019 un efectiv

de 272 elevi şi 70 preşcolari, în total 342 copii/elevi.

Învăţământ preşcolar:
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Nr.
crt.

Grupa Nr. grupe Nr.
preşcolari

1. Grupa mijlocie 2 50
2. Grupa mare 1 20
3. Total 3 70

Învăţământ primar:

Nr.
crt.

Grupa Nr. clase Nr.
elevi

1. Clasa pregătitoare 2 29
2. Clasa I 2 29
3. Clasa a II-a 2 34
4. Clasa a III-a 1 23
5. Clasa a IV-a 1 30
6. Total 8 145

Învăţământ gimnazial:

Nr.
crt.

Grupa Nr. clase Nr.
elevi

1. Clasa a V-a 1 36
2. Clasa a VI-a 1 25
3. Clasa a VII-a 2 22
4. Clasa a VIII-a 2 44
5. Total 9 127

3.2.2. Şcolarizarea şi frecvenţa

Majoritatea elevilor/ preşcolarilor înscrişi în unitatea noastră de învăţământ îşi exercită
calitatea de elev/preşcolar prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile
existente în programul şcolii. Din 1526 de absenţe înregistrate la nivel de şcoală, sunt
motivate 1290, rămânând totuși un număr de 236 de absențe nemotivate, ceea ce este destul
de mult, chiar dacă situația este ceva mai bună decât anul trecut, când am înregistrat peste 285
de absențe nemotivate.

3.2.3. Cauze ale absenteismului

Majoritatea absenţelor sunt datorate îmbolnăvirii elevilor, dovedite cu adeverinţe
medicale sau cereri scrise ale părinţilor, motivate de fiecare diriginte sau învăţător, dar există
şi absenţe datorită atitudinii negative a părinţilor faţă de educaţia şcolară, situație care ne
obligă la gândirea unor măsuri care să acopere și să remedieze această deficiență .

3.2.4. Rezultate la învăţătură/ 3.2.6.Corigenţe/Repetenţi
La sfârşitul anului şcolar (iunie), rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel:

Nivele de
învăţământ

corigenţi Situaţie şcolară neîncheiată

1 ob. 2-… ob. Total
PRIMAR 0 0 0 0
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GIMNAZIAL 0 0 0 0
TOTAL 3 1 0 4

Clasa

Înscrişi
la

începu-
tul

anului
şcolar

Înscrişi
pe par-
cursul
anului
şcolar

Trans-
feraţi
la alte
unit.

Rămaşi
la

sfârşitul
anului
școlar
(iunie)

Pro-
mo-

vaţi la
sf.

anului
școlar
(iu-
nie)

Promovaţi cu medii între/
calificative

Repetenți/
corigenți/

situaţii
neîn-

cheiate/
abandon

5-
5.99

6-
6.99

7-
7.99

8-
8.99

9-
10

S B FB
CP 29 - - 29 29 - 10 19 -

I-IV 116 1 2 115 115 17 42 56 -

V-
VIII 127 1 - 128 124 - 26 25 32 41 4

Total 272 2 2 272 268 43 109 116 4

După susținerea examenului de corigență, situația se prezintă astfel:

Cei patru elevi care au rămas corigenți au promovat examenul de corigență.

Clasa

Înscrişi
la

începu-
tul

anului
şcolar

Înscrişi
pe par-
cursul
anului
şcolar

Trans-
feraţi
la alte
unit.

Rămaşi
la

sfârşitul
anului
școlar

(august)

Pro-
mo-

vaţi la
sf.

anului
școlar
(au-
gust)

Promovaţi cu medii între/
calificative

Repetenți/
corigenți/

situaţii
neîn-

cheiate/
abandon

5-
5.99

6-
6.99

7-
7.99

8-
8.99

9-
10

S B FB
CP 29 - - 29 29 - 10 19 -

I-IV 116 1 2 115 115 17 42 56 -

V-
VIII 127 1 - 128 128 - 30 25 32 41 -

Total 272 2 2 272 272 47 109 116 -

În vederea îmbunătăţirii procesului de învăţare am demarat o serie de activităţi de
ameliorare a deficienţelor şi strategii individualizate de recuperare: munca diferenţiată la oră,
ponderea şi diferenţierea temelor, lucrul în echipă, ore de consultaţii şi meditaţii în afara
orelor de curs.

3.2.5. Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare

În acest semestru elevii au obţinut rezultate bune și foarte bune la etapele desfășurate
până în prezent la următoarele concursuri:

 naţionale şi judeţene:
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 concurs ,,Și eu sunt bun la mate” – faza jud.- Tataru Robert Leonard – locul I;
Popa Ioan Constantin – locul III;

Asaftei Raluca – mențiune;
 Olimpiada de lb. română - faza jud.  Popa Ioan Constantin – mențiune;

 Olimpiada de religie –faza jud. – Tănăselea Delia Gabriela – mențiune;
Pîrlea Maria Laura – mențiune;
Tănăselea Ioana Cătălina –mențiune.

 zonale:
- Olimpiada de matematică;
- Olimpiada de română;
- Olimpiada de religie;

 locale - concursuri sportive, artistico-plastice, ecologice, educaţie pentru
sănătate, cultură generală. (anexa 6 )

4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

4.1.Calitatea proiectării didactice
În elaborarea documentelor de planificare a muncii instructiv-educative cadrele

didactice din unitatea noastră au respectat următoarele criterii:
- prescripţiile curriculum-ului naţional şi cel local;
- specificul grupului de elevi ţintă;
- folosirea la maxim a bazei umane a clasei şi materiale a şcolii;
- depunerea documentelor de planificare la termen .

Planificările calendaristice s-au întocmit la toate disciplinele, pe semestre, în funcţie de
structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a
conţinuturilor propuse.

În vederea elaborării proiectului didactic  personalul didactic a stabilit cu precizie
obiectivele lecţiei şi a ales strategii didactice adecvate(de tip activ, participativ, formativ)
Elaborarea proiectului didactic s-a făcut clar şi explicit, ţinând cont de următoarele repere:
rigoare ştiinţifică, strategii activ - participative, obiective operaţionale corect formulate.

4.2.Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii
Curriculum-ul la decizia şcolii s-a elaborat în concordanţă cu cerinţele elevilor şi

obiectivele de dezvoltare ale comunităţii. Astfel, în completarea curriculumu-lui nucleu şcoala
noastră a optat pentru stabilirea orelor opţionale, câte una la fiecare clasă de gimnaziu.

4.3.Prezentarea opţionalelor/pachetelor de opţionale
Disciplinele opţionale pentru acest an școlar au fost alese pe baza unor proceduri de

consultanţă cu părinţii şi  aprobate de Consiliul de administraţie al şcolii, după cum urmează:
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

1. Creionașul fermecat. Scriere grafică – educ. Tataru  Teodora
2. Ne jucăm cu creionel – educ. Nechita  Mihaela
3. Clubul curioșilor – educ. Tănăselea Marina

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
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…………………………………………………………………..

ÎNVĂȚĂMÂNTUL  GIMNAZIAL

1. Complemente de matematică – prof. Pașcu Angela, clasa a Va A;
2. Frumusețile Franței (integrat) – prof. Groza Marinica, clasele a Va A și a Va B;
3. Matematică aplicată – prof. Ionel Mariana Mihaela, clasa a Va B;
4. Educație pentru sănătate (integrat) - prof. Bedregeanu  Elena Diana, clasa a VIa;
5. Complemente de matematică – prof. Pașcu Angela, clasa a VIa;
6. Cuvântul și contextul– prof. Tănăselea Iuliana, clasa a VIIa;
7. Sinteze matematice – prof. Pașcu Angela, clasa a VIII A;
8. Matematică aplicată – prof. Ionel Mariana Mihaela, clasa  a VIIIa B.

4.4.Calitatea predării

Prin cele 27 de asistenţe la ore şi prin verificarea proiectării didactice s-a urmărit
calitatea procesului instructiv-educativ. În această acţiune am antrenat şi responsabilii
comisiilor metodice din şcoală. În programul de asistenţe am cuprins în primul rând
personalul didactic nou venit, personalul didactic înscris la examenul pentru obţinerea
gradelor didactice, precum şi personalul didactic cu experiență la catedră. Fiecare cadru
didactic îşi organizează procesul de predare în aşa fel încât să faciliteze receptarea.

4.4.1. GRĂDINIŢĂ
Doamnele educatoare stabilesc şi ordonează coerent şi corespunzător activităţile şi

colectivul de elevi, estimează atent şi revizuiesc periodic timpul alocat fiecărui proiect tematic
în funcţie de interesul manifestat de şi de capacităţile lor de învăţare. Pentru ca orele să se
desfăşoare plăcut şi eficient au confecţionat şi achiziţionat material didactic, mijloace de
învăţământ şi auxiliare didactice având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le
îndeplinească. În conformitate cu tipul de activitate desfăşurată au amenajat în sala de grupă
zone de interes.

Se impune, totuși, o mai mare grijă pentru recenzarea cu exactitate a copiilor de vârstă
preșcolară, pentru o evidență clară și precisă.

4.4.2. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
În vederea însuşirii cunoştinţelor, doamnele învăţătoare folosesc material didactic

vizual relevant şi în cantitate suficientă. Transmiterea cunoştinţelor se face în mod gradat,
într-o succesiune logică, evitându-se excesul de detalii. Situaţiile de învăţare sunt selectate
astfel încât să stimuleze gândirea elevului, să-i formeze deprinderile de muncă şi studiu
necesare instruirii pe durata întregii vieţi. Învăţătorii stabilesc strategii şi metode didactice
corespunzătoare componentei clasei şi particularităţilor de vârstă ale elevilor şi respectă
concordanţa între obiectivele propuse şi cele realizate. În evaluare folosesc atât metode
tradiţionale cât şi metode complementare, urmărind realizarea calităţii procesului instructiv-
educativ; stabilesc obiectivele evaluării şi elaborează instrumentele de evaluare, apreciază
cantitativ şi calitativ rezultatele evaluării şi valorifică aceste rezultate.

Se va avea permanent în vedere elaborarea de strategii didactice diferențiate, pentru
atragerea tuturor elevilor și recuperarea rămânerilor în urmă.

4.4.3. LIMBĂ ŞI COMUNICARE
În cadrul lecţiilor de limba şi literatura română, limba engleză, limba franceză şi limba

latină profesoarele au folosit toate resursele didactice de care dispune şcoala, precum şi cele
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personale: dicţionare, culegeri de gramatică, de exerciţii, monografii, planşe, imagini, casete,
portrete, volume de beletristică. În privinţa realizării eficiente a orelor şi atingerea obiectivelor
lecţiilor au avut în vedere folosirea strategiilor didactice corespunzătoare clasei şi
particularităţilor de vârstă. Evaluarea elevilor au făcut-o în conformitate cu cerinţele
curriculumu-lui naţional şi ţinând cont de capacitatea individuală a elevilor. Au informat
elevii din timp despre tematica probelor de evaluare şi au evaluat corect şi obiectiv,
respectând criteriile de evaluare, vizând în mod special dicţia, ortografia, scrierea, pronunţia,
vocabularul, folosirea adecvată a structurii gramaticale. Folosesc strategii care să stimuleze
creativitatea şi motivarea elevilor.

Se va avea permanent în vedere elaborarea de strategii didactice diferențiate, pentru
atragerea tuturor elevilor și recuperarea rămânerilor în urmă.

4.4.4. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
În cadrul lecţiilor de matematică, fizică, chimie şi biologie situaţiile de învăţare au fost

alese în aşa fel încât să stimuleze creativitatea, flexibilitatea şi problematizarea folosind
metode şi procedee ce converg spre sporirea rolului formativ al acestor discipline. În
rezolvarea problemelor şi exerciţiilor elevii lucrează independent dar şi pe grupe; în funcţie de
capacităţi aceştia primesc sarcini cu grade de dificultate diferite. Obiectivele propuse au fost
realizate, elevii reuşind la sfârşitul lecţiilor să rezolve probleme şi exerciţii. Lecţiile de fizică
şi de chimie se desfăşoară în laborator, urmărindu-se astfel corelarea experimentului cu teoria.
În funcţie de tipul experimentului se planifică derularea activităţii, se asigură echipamentele şi
materialele necesare în condiţii de securitate. Pentru a asigura desfăşurarea controlată a
experimentului domnul şi doamna profesoară coordonează secvenţele de instruire,
instrucţiunile de lucru fiind date pas cu pas. La biologie doamna profesoară a folosit materiale
didactice precum: planşe, mulaje, microscoape. A avut o activitate intensă în timpul orelor
dorind să stimuleze şi să motiveze elevii, să le cultive dragostea pentru disciplină. Evaluarea a
fost eficientă şi obiectivă, verificându-se atât bagajul de noţiuni acumulat de elevi cât şi
capacitatea acestora de a aplica noile cunoştinţe în practică sau în cadrul rezolvării unor
exerciţii şi probleme.

Se va avea permanent în vedere elaborarea de strategii didactice diferențiate, pentru
atragerea tuturor elevilor și recuperarea rămânerilor în urmă.

4.4.5. OM ŞI SOCIETATE
Prin intermediul orelor din această arie curriculară profesorii au urmărit şi realizat

următoarele obiective: înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric, cunoaşterea şi
folosirea surselor istorice, investigarea şi interpretarea faptelor şi proceselor istorice,
perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic, observarea, descrierea şi relaţionarea
elementelor de mediu geografic, dezvoltarea comportamentelor favorabile ameliorării relaţiilor
dintre om şi mediul înconjurător, cunoaşterea tuturor aspectelor vieţii şi trăirii religioase, de la
cele doctrinare la cele morale, de la cele pastorale la cele sociale, de la cele spirituale la cele
culturale şi apropierea de Dumnezeu din punct de vedere spiritual –la religie. Urmărind
îmbunătăţirea continuă a nivelului de pregătire al elevilor s-au folosit multiple metode şi
procedee, realizând performanţe bune în pregătirea elevilor. Cunoştinţele elevilor au fost
evaluate cu multă atenţie, folosindu-se diferite tipuri de itemi: propoziţii lacunare, întrebări
structurate, întrebări cu răspuns scurt, desene lacunare, întrebări cu un singur răspuns corect
sau mai multe răspunsuri corecte .

Se va avea permanent în vedere elaborarea de strategii didactice diferențiate, pentru
atragerea tuturor elevilor și recuperarea rămânerilor în urmă.
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4.4.6. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Idealul educaţional promovat este dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a elevilor.

Astfel s-a realizat cu succes următoarele obiective: întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de
sănătate şi formarea deprinderilor igienico-sanitare; influenţarea evoluţiei corecte şi
armonioase a organismului şi dezvoltarea calităţilor motrice de bază; dezvoltarea deprinderilor
motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive elementare; utilizarea acestor deprinderi
individual, în cadrul unor ştafete; dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării, acceptând
regulile stabilite. Reuşita se datorează alegerii corecte a metodelor şi procedeelor adecvate,
alegerii judicioase a exerciţiilor pentru realizare temelor programate, folosirii cu maximă
eficienţă a timpului alocat lecţiei şi stabilirii unei legături organice între latura instructivă şi cea
educativă, între caracterul informaţional şi formativ al lecţiei.

4.5.Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă
Un obiectiv important vizat de către toate cadrele didactice a fost organizarea unui

program judicios de pregătire a elevilor capabili de performanţă, dar încă nu avem foarte mulți
elevi care să obțină rezultate foarte bune la etapele județene ale olimpiadelor pe discipline.

4.6.Program de pregătire suplimentară
În vederea obţinerii unor rezultate bune la Evaluarea Naţională, la matematică şi română

s-au organizat săptămânal, începând din octombrie, ore de pregătire suplimentară.

4.7.Activitatea educativă
S-a întocmit programul activităţilor educative pe semestre. Diriginţii au întocmit

planificările activităţilor educative pe clase, conform cerinţelor. În cadrul orelor de dirigenţie
s-au susţinut toate temele prevăzute de metodologie.

Pentru o mai bună educare a elevilor şi îndrumare a acestora spre o şcoală cât mai
aproape de interesele şi aptitudinile lor, împreună cu diriginții  claselor a VIII-a am organizat
şedinţe şi lectorate cu părinţii în care au fost prezentate elevilor şi părinţilor Calendarul şi
Metodologia Evaluării naţionale.

4.8.Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară desfăşurată în anul şcolar 2018-
2019

În cadrul activităților educative, precizăm că acest tip de acțiuni și proiecte s-au
desfășurat pe parcursul întregului an școlar.

Activitatile derulate în anul școlar 2018-2019 au fost bogate şi au vizat educaţia civică,
educaţia pentru sănătate, sportul, educaţia rutieră, educaţia interculturală, istoria, cultura
generală.

Exemplificăm :

 Ziua Mondială a Educaţiei – activităţi literare, plastice, vizite la bibliotecă,
prezentări PPT despre educaţie, referate, concursuri, discuţii;

 La mulţi ani, dragă Românie! – recital de poezii şi cântece patriotice, activităţi
artistico-plastice, prezentarea costumului popular românesc, activităţi practice,
dansuri, vizionări filmuleţe şi prezentări PPT, referate, discuţii;

 Crăciunul- darul bucuriei – programe artistice dedicate sărbătorii Naşterii
Domnului, prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă,
realizarea de felicitări, desene, obiecte decorative pe această temă;

 Eminescu- întruchiparea sufletului românesc - prezentare Power Point, audierea
unor poezii şi cântece, realizarea unor lucrări plastice inspirate din versurile
eminesciene, vizită la biblioteca comunală, lectura unor poezii scrise de marele poet,
concursuri;
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 Hai să dăm mână cu mână! - lecturarea unor texte cu conţinut istoric, PPT, realizarea
unor desene, învăţarea pasului de dans „ Hora Unirii”; completarea unor fişe;

 Ziua Internaţională a non-violenţei în şcoală - prezentare Power Point, aplicare
chestionare, realizarea unei planşe cu harta mentala a violenţei şcolare, referat,
realizarea de desene pe tema violenţei şcolare;

 Proiectul local „Pe la noi, de sărbători” în cadrul căruia elevii şcolii au prezentat
poezii, cântece, dansuri, scenete, obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă.

Campanii de informare/ educare a elevilor : campanie de combatere a violenţei,
educaţie pentru mediu, campanie de educaţie rutieră, “Descoperă o lume sănătoasă!”.

5. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

5.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii
Între şcoală şi familie există o bună colaborare prin participarea părinţilor la activităţile

şcolare şi extraşcolare organizate. Dorind o implicare a familiei în activităţile formativ-
educative, prin diferite modalităţi de comunicare, se organizează cu părinţii şedinţe,
lectorate, vizite la domiciliu în cadrul cărora am oferit părinţilor cât mai multe informaţii
despre situaţia copiilor la învăţătură, comportament şi greutăţile întâmpinate în procesul de
învăţământ.

Legat de activităţile extraşcolare organizate de unitate, părinţii au participat la serbările
şcolare cu ocazia diferitelor evenimente.

Părinţii au răspuns, de regulă, cu promptitudine în vederea rezolvării unor probleme de
comportament ale elevilor apărute în cursul anului, chiar dacă, în anumite cazuri, colaborarea
cu unii dintre părinți este foarte dificilă.

Se impune ca relațiile dintre școală și părinți să fie permanente, urmărindu -se ca cele
două instituții - școala și familia - să contribuie împreună și în mod complementar la
educarea și instruirea elevilor.

5.2. Colaborarea cu Consiliul Local
Există o colaborare bună cu Consiliul Local și Primăria comunei Urecheni,

asigurându-se aplicarea şi respectarea legislaţiei şi luarea de măsuri privind cuprinderea
tuturor elevilor în şcoală, precum şi dezvoltarea bazei materiale pentru desfăşurarea în
condiţii corespunzătoare a educaţiei tuturor elevilor din comunitate.

5.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură-sport
Există o colaborare permanentă cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamț prin

participarea la şedinţe, consfătuiri şi audienţe. În vederea participării la cursuri de formare şi
perfecţionare continuă am avut o colaborare permanentă cu Casa Corpului Didactic.

Am dezvoltat relaţiile comunitare printr-o bună colaborare cu Primăria Urecheni,
Poliţia Rurală din Urecheni, cu Parohia Urecheni şi Cabinetele medicale.

În vederea realizării şi dezvoltării de programe comune cu caracter sportiv-educativ în
vederea cultivării interesului pentru şah am colaborat cu Şcoala Gimnazială Păstrăveni și
Țibucani. .

5.4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii, mass-media
În anul școlar 2017-2018 au fost derulate mai multe proiecte în parteneriat, dintre care
amintim:

- Parteneriat educaţional „Ambasadorii Limbii române în şcoală”, partener -
Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala din Republica Moldova;
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- Parteneriat educațional „Toți egali în fața prieteniei” , partener - Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă;

- Parteneriat vizionare spectacole Teatru de păpuşi, partener Teatru de păpuşi
„Zgubilici” – Anechiţei Neculai.

- Parteneriat cu Editura Copilăria, Bucureşti, în cadrul concursului național
,,Amintiri din copilărie”;

- Parteneriatul cu Editura CD Press, în cadrul proiectului ,,Clubul de lectură
Doxi”;

- Parteneriatul cu editura Star Kids, București, în cadrul proiectului ,,Micii
Olimpici”;

- Parteneriatul cu Școala Gimnazială Măneciu, în cadrul proiectului ,,A sosit
primăvara pe meleagurile noastre”;

- Parteneriatul cu Școala Gimnazială Rădășeni, în cadrul Taberei de creație
interjudețeană ,,Sărbătoarea Învierii Domnului prin ochi de copil”;

5.5. Colaborarea cu sindicatele
Reprezentantul sindical a participat la şedinţele organizate de sindicat, comunicând

personalului didactic din şcoală informaţiile primite la aceste şedinţe. De asemenea, a luat
legătura cu sindicatele de câte ori a fost necesar.

5.6.       Promovarea imaginii şcolii
 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate s-a făcut prin

organizarea unor activităţi extraşcolare educative în parteneriat cu poliţia locală, biserica,
primăria, cabinetele medicale şi părinţii;

 Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile școlare și extraşcolare, proiectele,
concursurile desfăşurate în cadrul şcolii s-a realizat cadru şedinţelor Consiliului
profesoral, al ședinţelor cu părinţii, prin postarea pe site-ul școlii şi pe postul de
televiziune locală;

 A rămas până acum un deziderat crearea unei reviste a școlii, dar sperăm că vor realiza
acest lucru în anul viitor .

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR
În funcţie de cerinţe – la nivelul instituţiei, la niveluri superioare precum şi la nivelul

publicului – dl. secretar a efectuat, în general, în timp util, fiecare tip de lucrare. De asemenea
a comunicat, de regulă, la timp informaţiile solicitate şi a respectat reglementările în vigoare.
Şi-a îndeplinit relativ bine toate atribuţiile şi responsabilităţile: a completat registrele de
înscriere a elevilor, a verificat cataloagele, a întocmit situaţiile statistice, a întocmit statele de
personal şi fişe de încadrare – vacantare, a întocmit statele de plată, pentru concedii
medicale, a păstrat securitatea sigiliului unităţii, documentelor de secretariat, a completat, la
cerere, foile matricole, a participat permanent la instruirile organizate de ISJ NEAMȚ în
vederea pregătirii profesionale.

Se remarcă activitatea dnei. contabile, care se preocupă continuu de cunoașterea
legislației financiar-contabile, de realizarea la timp și corect a  lucrărilor specifice, de
gestionarea patrimoniului și de creșterea bazei materiale a școlii.

Tehnicianul școlii a asigurat buna funcționare și întreținere a tehnicii IT din dotarea
școlii, actualizarea paginii web a școlii precum și actualizarea ritmică a bazei de date din
SIIIR.

7. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC
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7.1. Personal întreţinere şi îngrijire
Personalul de îngrijire a îndeplinit corespunzător sarcinile de serviciu stabilite prin fişa

postului şi pe tot parcursul anului şcolar, a păstrat şi folosit în condiţii normale bunurile din
clase, holuri şi spaţii sanitare, materialele pentru curăţenie; a întreţinut igiena în instituţie,
atât în interior cât şi în exterior: spălat, măturat, ştergerea prafului, păstrarea instalaţiilor
sanitare în condiţii igienice, executarea unor lucrări de zugrăvire şi vopsire.

Personalul de întreţinere a efectuat lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la toate
corpurile de clădire, a menţinut instalaţia de încălzire în stare de funcţionare, a igienizat
grupurile sanitare din instituţie şi a respectat normele cu privire la paza şi stingerea
incendiilor, precum şi normele de protecţie a muncii.

8. CONCLUZII:

În urma analizei detaliate a activității desfășurate în școală în anul școlar 2018 -2019 se
poate concluziona că:

- Dispunem de un colectiv de cadre didactice și de personal auxiliar capabil de
îndeplinirea sarcinilor de serviciu cu responsabilitate, dar și cu multă dăruire, în
unele cazuri; cu toate acestea există încă și colegi care trebuie să-și modifice
atitudinea față de muncă și față de propria pregătire de specialitate;

- Există încă o puternică rezistență la schimbare, explicabilă până la un punct,
dar și o voință comună de îmbunătățire continuă atât a nivelu lui de pregătire
profesională, cât și a activității didactice efectuate zilnic;

- Este nevoie de mai multă preocupare și de fonduri pentru achiziționarea
materialelor didactice pentru asigurarea desfășurării în condițiile cele mai bune a
tuturor orelor, la toate disciplinele;

- Ne confruntăm, în continuare, deși mai atenuat în acest an, cu o scădere lentă,
dar continuă a numărului de elevi, în principal pe fondul declinului demografic la
sate, cauzat de migrația economică a populației rurale, dar și de practica ,,la modă” în
ultima vreme de a duce copii la oraș, la școli din mediul urban, unde părinții
anticipează că nivelul educației este mai ridicat.

Toate aceste concluzii vor face obiectul analizei noastre în anul școlar viitor și vom
încerca să identificăm cele mai bune soluții pentru remedierea deficiențelor și pentru
continuarea bunelor practici, în vederea asigurării unui nivel de educație înalt pentru
beneficiarii noștri, elevii Școlii Gimnaziale Urecheni.

Director,
Prof.  MIHAI MARCEL TĂNĂSELEA


