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1. CONTEXTUL LEGISLATIV ACTUAL,  

PREMISĂ A ASIGURĂRII FUNCŢIONALITĂŢII SISTEMULUI DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

a. Preliminarii 

 Documentele care au stat la baza proiectării, organizării, desfăşurării şi evaluării activităţii 

Şcolii Gimnaziale, Comuna  Secuieni în anul şcolar 2021-2022, au fost elaborate în conformitate cu 

politicile educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei , ale I.S.J Neamţ, ale celorlalte instituţii de 

autoritate educativă cu care suntem parteneri: Consiliul Local Secuieni, Primăria Secuieni, Poliţia 

Secuieni, Dispensarul Secuieni, Dispensarul Butnărești, Biserica ,,Cuvioasa Parascheva” Secuieni. 

  Pornind de la asigurarea unei funcţionalităţi sporite a activităţii desfăşurate în şcoală, conform 

legilor în vigoare: 

 Legea nr.128/1997, privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, modificată prin Ordonanţa 

Guvernului nr.6/2006; 

 Metodologia formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OM 

nr.5720/2009 

 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4183/2022 pentru modificarea și completarea Anexei - 

Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS 

nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP 

 Referatul de aprobare nr. 1666/DGIP/21.06.2022 al proiectului de ordin pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

 LEN 1/2011, 

au fost formulate obiectivele generale, specifice şi operaţionale prin planuri manageriale, programe şi 

proiecte didactice la nivel de comisie şi de cadru didactic. Obiectivele au fost adaptate la specificul şi 

particularităţile pe care le implică şcoala noastră. 

Categoriile de obiective ce au vizat  activităţile desfășurate la nivelul şcolii: 

 Obiective generale: 

 responsabilizarea comună a tuturor actorilor cheie, incluzând partenerii locali şi pe toţi cei care 

lucrează în educaţie şi formare; 

 cunoaşterea realităţilor din şcoală; 

 evaluarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare; 

 îndrumarea şi consilierea activităţilor şcolare şi extracurriculare; 

 reglarea procesului instructiv-educativ şi de evaluare; 

 aplicarea politicilor educaţionale; 

Obiective specifice: 

 şcolarizarea elevilor şi integrarea tuturor copiilor de vârstă şcolară în fluxul educativ; 

 asigurarea calităţii actului educativ; 

 asigurarea resurselor umane şi de personal pentru buna funcţionare a unităţii şcolare; 

 organizarea şi îndrumarea activităţilor de perfecţionare şi de formare continuă; 

 asigurarea, utilizarea corespunzătoare şi dezvoltarea bazei didactico-materiale; 

 organizarea examenelor şi a concursurilor şcolare. 

Obiective operaţionale: 

 să se asigure resurse materiale, umane şi informaţionale; 

 să se definească criteriile de evaluare şi eficienţa activităţii din şcoală; 

 să se asigure condiţii de implementare a strategiilor educaţionale; 

 să se monitorizeze aplicarea corespunzătoare a curriculumului naţional, judeţean şi local; 

 să se realizeze un control eficient al activităţii de la nivelul şcolilor; 
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 să se propună soluţii ameliorative, să se asigure condiţii optime de realizare a lor şi să se urmărească 

aplicarea acestora; 

 să se ofere date şi situaţii pentru organizarea de acţiuni metodice diversificate şi de formare continuă 

a cadrelor didactice; 

 să se  proiecteze, organizeze, desfăşoare şi să se finalizeze concursurile şcolare şi examenele 

naţionale.  

b. Asigurarea calităţii în educaţie şi în formare profesională  

 Odată cu aprobarea Legii 1/2011, a  Legii 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie, a fost 

creat cadrul legal pentru dezvoltarea unui sistem naţional de asigurare a calităţii în educaţie, la nivel de 

sistem şi la nivel de unitate şcolară. 

 Oferta de învăţământ a şcolii  ia în considerare nevoi variate de formare şi este  elaborată într-

un asemenea mod încât să satisfacă cerinţele: 

-elevilor, care doresc posibilităţi de învăţare corespunzătoare aspiraţiilor lor profesionale şi personale.  

-familiilor care doresc o traiectorie optimă de formare pentru copii şi asigurarea  unui viitor sigur . 

-societăţii, în ansamblu, care are nevoie de oameni educaţi şi calificaţi. 

 În şcoală ne propunem să realizăm următoarele beneficii pentru elevii şi familiile acestora: 

 standarde ridicate pentru învăţarea individuală; 

 asigurarea condiţiilor necesare pentru realizarea unei educaţii prin experienţă şi  pentru dobândirea 

de competenţe în contexte de învăţare nonformale şi informale; 

 egalitatea şanselor; 

 mai bună informare despre posibilităţile de învăţare şi traseele de dezvoltare; 

 implicare activă în desfăşurarea programului de învăţare şi în procesul de îmbunătăţire a sa; 

 grad de satisfacţie mai mare manifestat de elevii implicaţi în programul de învăţare. 

 

 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, constituită la nivelul unităţii a îndeplinit 

următoarele atribuţii: 

 Elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de şcoală; 

 Elaborarea anuală a unui raport intern; 

 Elaborarea planului de îmbunătăţiri a calităţii educaţiei; 

 Colaborarea cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme 

abilitate sau instituţii similare din ţară sau străinătate. 

 Activitatea acestei comisii din cadrul şcolii noastre a urmărit activităţile privind asigurarea calităţii 

la nivel judeţean, a ţinut cont de rolul şi funcţiile şcolii în controlul calităţii şi a implementat măsurile 

de îmbunătăţire propuse. 

Puncte tari 

 Organizarea evaluărilor iniţiale  

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare (lunare, semestriale) 

 Consilierea şi orientarea şcolară a elevilor din clasa a VIII-a 

 Participarea cadrelor didactice în număr suficient de mare, la cursurile de perfecţionare desfăşurate 

prin CCD Neamţ şi ISJ Neamţ 

 Desfăşurarea activităţilor online în perioada în care s-a instituit starea de urgenţă şi starea de alertă. 

Puncte slabe 

 efectuarea interasistenţelor la ore; 

 discutarea într-o măsură mică, în cadrul comisiilor metodice a problemei managementului clasei 

de elevi;  

c. Obiectivele activităţii manageriale asumate de şcoală pentru  anul şcolar 2021-2022  

 Obiectivele generale, stabilite prin planul managerial al directorului, consilierului educativ, ale 

responsabililor de comisii au fost următoarele: 
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 Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ, creşterea capacităţii instituţionale pentru 

elaborarea şi gestionarea de proiecte; 

 Coordonarea prin compartimente a domeniilor funcţionale de intervenţie managerială 

 Dezvoltarea unui curriculum şcolar la decizia şcolii bazat pe formarea competenţelor; 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie; 

 Derularea unor campanii de informare cu privire la programele guvernamentale, M.E. şi ISJ Neamţ; 

 Asigurarea securităţii elevilor în şcoală şi combaterea violenţei; 

 Colaborarea eficientă cu instituţiile conexe (CCD, CJRAE); 

 Organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor naţionale, concursurilor (elevi, cadre 

didactice); 

 Formarea resurselor umane; 

 Managementul şcolar şi evaluarea instituţională. 

 d. Priorităţi pentru anul şcolar 2022-2023 

 Pentru a îmbunătăţi activitatea din şcoală avem în vedere următoarele aspecte: 

 utilizarea, în procesul de predare-învăţare-evaluare, a unor strategii prin care să se concretizeze 

principiile învăţării active 

 utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

 respectarea Ordinul comun M.E nr 5338/1.10.2021 și Ministerul Sănătății nr.1082/1.10.2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităților de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 

  formarea continuă a cadrelor didactice (înscriere la gradele didactice, cursuri de perfecționare) 

 realizarea de parteneriate educaţionale cu şcoli/instituții, ONG-uri, din alte localităţi şi alte judeţe, 

în vederea lărgirii orizontului de cunoaştere a elevilor 

 implicarea într-o măsură mai mare a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii 

 

 

2. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ 

A ŞCOLII CU GIMNAZIALE, COMUNA SECUIENI 

 
         S-au realizat: 

        - Planul Operaţional 2021-2022 din PDI Şcoala Gimnazială, Comuna Secuieni. 

        - Planul managerial al directorului, consilierului educativ, planurile responsabililor de comisii.  

        - Raportul privind starea învăţământului la Şcoala Gimnazială, Comuna Secuieni. 

        - Programul activităţilor de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar.      

        - Cadrele didactice îndeplinesc criteriile de competenţă cerute prin fişa postului. 

Aspecte pozitive  

 există Proiectul de dezvoltare a şcolii (2021-2024) şi Planul operaţional; 

 s-au întocmit rapoarte de activitate anuale şi semestriale, coroborate cu planurile manageriale; 

 s-a stabilit graficul de desfăşurare şi tematica şedinţelor Consiliului de Administraţie şi ale 

Consiliului Profesoral; 

 există registrul de evidenţă a deciziilor; 

 există Regulamentul de Ordine Interioară (ROI); 

 cadrele didactice participă la cursuri de formare; 

 preocuparea conducerii şcolii în dezvoltarea bazei materiale a unităţii; 

 există o bună colaborare cu familia, aceasta fiind un important partener educaţional. 

Aspecte negative: 

 formalismul monitorizării activităţii din şcoală; 

 lipsa de timp pentru efectuarea unui număr mai mare de asistenţe la ore şi pentru consilierea cadrelor 

didactice debutante. 
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 există un număr mic de elevi participanţi şi premiaţi la diferite concursuri şcolare; 

Puncte tari din perspectiva elevilor: 

 Ambianţa şcolii 

 Materialele didactice 

 O bună cooperare cu toate cadrele didactice din şcoală 

 Activităţile extraşcolare desfăşurate 

Puncte tari din perspectiva părinţilor 

 Cadre didactice calificate şi bine pregătite 

 Desfăşurarea activităţilor până la instituirea stării de urgenţă şi a stării de alertă 

 Resursele materiale din şcoală 

 Aspectul sălilor de clasă, cabinete, holuri 

 Informarea la timp a părinţilor privind problemele legate de situaţia la învăţătură şi purtare a elevilor 

Greşeli tipice în activitatea  de management  şcolar: 

 supraaglomerarea unor cadre didactice cu sarcini   

 formalismul unor activităţi 

Propuneri şi soluţii de optimizare a managementului instituţiei 

 Asigurarea calităţii în şcoală 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  va avea ca principale atribuţii: 

-  elaborarea graficului anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării;  

-  informarea conducerii unităţii, I.S.J. Neamţ, M.E, ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul 

unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a 

standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri 

ameliorative; 

- asigurarea bunei funcţionări a relaţiilor şcoală - familie; 

- stabilirea legăturii dintre şcoală – Consiliul Local 

Se propun următoarele îmbunătățiri: 

 Realizarea Planului de Dezvoltare Instituţională şi a Planului Operațional ; 

 Existenţa și funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

 Propunerea unor proiecte comune cu instituţii din comunitate (biserica, poliţia, autoritatea de 

sănătate publică etc.); 

 Prezentarea  ofertei educaţionale a şcolii; 

 Activitatea de cercetare, ştiinţifică şi metodică a cadrelor didactice; 

 Introducerea de noi activităţi extracurriculare. 

 

3. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI EXAMENE 
a. Structura unităţii şcolare 

Unitatea şcolară Număr copii/elevi Observaţii 

Grădiniţa Secuieni/ 

Grădiniţa Butnăreşti 

  

55 

Secuieni 28 copii/ Butnăreşti 27 copii 

Şcoala Gimnazială, 

Comuna Secuieni 

149 C.P-IV-88 

V-VIII –61 

 

b. Situaţia la învăţătură la sfârşitul la sfârşitul anului şcolar 2021-2022 

Învăţământ primar 

Indicatori Total  

Elevi înscrişi la început de an şcolar 88 
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Elevi veniţi 2 

Elevi plecaţi 2 

Elevi promovaţi   88 

Promovabilitate (%) 100% 

Elevi repetenţi 0 

 

Învăţământ gimnazial 

Indicatori  

Elevi înscrişi la început de an şcolar 61 

Elevi veniţi 1 

Elevi plecaţi 0 

Elevi promovaţi   61 

Promovabilitate (%) 98,38% 

Elevi repetenţi 1 

 

c. Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a 

 

Limba şi literatura română şi Matematică 

 

 

Măsuri de îmbunătățire a rezultatelor la examene: 

1. Pregătire suplimentară cu elevii de clasa a VIII-a, la disciplinele de examen-săptămânal; 

2. Adaptarea programei școlare la nivelul clasei de elevi – pe tot parcursul anului școlar; 

3. Îmbunătățirea relației familie-școală (consilierea părinților/tutorilor, întâlniri săptămânale, în 

grup/individual, ședințe cu părinții)- pe tot parcursul anului școlar; 

4. Organizare de simulări la nivelul școlii; 

5. Consilierea elevilor pentru alegerea liceului (săptămânal). 

 

 

 

 

Discipl
ina  

Nr. elevi 
înscriși   

Nr. elevi 
prezenți  

Nr. 
Note 
[1-
1,99] 

Nr. 
Note 
[2-
2,99] 

Nr. 
Note 
[3-
3,99] 

Nr. 
Note 
[4-
4,99] 

Nr. 
Note 
[5-
5,99] 

Nr. 
Note 
[6-
6,99] 

Nr. 
Note 
[7-
7,99] 

Nr. 
Note 
[8-
8,99] 

Nr. 
Note 
[9-
9,99] 

Nr. 
Note 
10 

Procen
t de 
promo
vabilita
te 

Media 
notelor 

 LRO 
14 14 0 1 2 0 3 2 2 1 3 0 

78,57

% 
6,47 

MAT 
14 14 0 1 2 3 2 2 2 2 0 0 

57,14

% 
6,09 

Medie 

generală 

 

14 

 

14 
0 1 2 1 2 2 3 2 1 0 

71,42

% 
6,04 
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4. RESURSE UMANE, PERSONAL  

(cadre didactice, personal didactic     

auxiliar şi personal nedidactic) 

 

 Există personal didactic calificat (titular şi suplinitor).  Normele de personal didactic auxiliar şi 

nedidactic sunt ocupate de angajaţi care respectă normativele de calificare. 

Situaţia încadrării cu personal didactic pentru anul şcolar 2021-2022 se prezintă astfel: 

 

a.  Cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic 

RESURSE 

UMANE 

Personal 

didactic 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Personal 

nedidactic 
Total 

Norme 

2021-2022 
15,15 3 5,5 23,65 

 

b. Situaţia încadrării personalului didactic în sistem, în anul şcolar 2021-2022 

Norme/posturi didactice Total 

Norme/posturi didactice 15,15 

Titulari (cumul sau plata cu ora) 12,49 

Suplinitori calificaţi, participanţi la concursul 

organizat de ISJ 

2,66 

Personal didactic asociat/ pensionari - 

Institutori, cu a doua specializare - 

Cu studii superioare în alt domeniu - 

Studii medii  3 

   

c. Priorităţi pentru anul şcolar 2022-2023 

-informarea tuturor categoriilor de personal didactic cu privire la etapele şi specificul mişcării 

personalului  didactic; 

-aplicarea metodologiei de mişcare a personalului didactic; 

 

A) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI 

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar curent: 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

grupe/clase 

Număr de 

copii /elevi: 

Forma 

de învăţământ 

Limba de 

predare 

Preşcolar,  

din care 

grupa mică 0,66 13   

grupa mijlocie 0,66 16   

grupa mare 0,68 26 zi română 
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Total 2 55   

Primar, 

din care  

cl. pregătitoare 1 13 zi română 

cl. I 1 20 zi română 

cl. a  II-a 1 19 zi română 

cl. a  III-a 1 19 zi română 

cl. a  IV-a 1 17 zi română 

Total  5 88   

Gimnaziu,  

din care 

cl. a  V-a 1 13 zi română 

cl. a  VI-a 1 14 zi română 

cl. a  VII-a 1 20 zi română 

cl. a  VIII-a 1 14 zi română 

Total     4 61   

 
Personalul didactic de predare: 17 de cadre didactice, după cum urmează: 

 2 educatoare   

 5 învăţători  

 8  profesori 

 
Personal didactic angajat Total Preșcolar Primar  Gimnazial 

Cadre didactice titulare 12 1 4 7 

Cadre didactice suplinitoare cu 

norma de bază în unitatea de 

învățământ 

3 1 1 1 

Cadre didactice 

titulare/suplinitoare cu norma 

de bază în altă unitatea de 

învățământ 

0 0 0 0 

Total 15 2 5 8 

 

 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal 

didactic necalificat 

Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul 

II 

Cu 

Definitivat 

Fără definitivat/ 

debutant 

 

- 10 2 2 1  
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C.3. Personalul  didactic auxiliar -  număr pe categorii:  

Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 
privind  încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

 

peste 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Administrator 

financiar 

1 1 - 1 - 

Secretar 1 1 - 1 - 

Administrator 

de patrimoniu 

1 0.5  0.5 - 

Informatician 1 0.5  0.5 - 

TOTAL 3 3  3 - 

 

Personal nedidactic 

 

Categorie de 

personal 

Număr 

de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

peste normativele 
privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

Îngrijitor 4 4 - 4 - 

Muncitor de 

întreţinere/ 

Fochist 

2 1,5 - 1,5 - 

Total 6 5,5 - 5,5 - 

 

 ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 Şcoala a funcţionat în anul şcolar 2021-2022 într-un  schimb,  grădiniţa Secuieni în corp B, iar 

grădinița Butnărești în incinta unităţii de învăţământ.  

 Pe parcursul anului școlar 2021-2022 s-a urmărit ca activitatea de îndrumare şi control să fie 

orientată pe sprijinirea cadrelor didactice (cadre didactice debutante, cadre didactice înscrise la grade 

didactice etc.). 

 Un alt aspect pozitiv este acela în care structurile de conducere din unitatea noastră (director,  

consiliul de administraţie, consiliul profesoral şi comisii metodice/ de lucru) au contribuit la crearea 

unui climat de respect reciproc în rândul personalului, folosind metode care permit împărţirea 

cunoştinţelor, schimburi de idei, colaborări.  

 O mare responsabilitate a unităţii şi, în special, a conducerii este aceea legată de schimbarea 

relaţiei cu familia, de găsire a soluţiilor ca aceasta să devină partenera actului educativ, implicându-se 
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prin cunoaşterea obiectivă a specificului activităţii din grădiniţă şi din şcoală, care nu poate fi realizată 

decât cu sprijinul întregului personal din unitate. 

 Inspecţia şcolară 

În anul şcolar 2021-2022 la Şcoala Gimnazială, Comuna Secuieni au fost realizate, de către ISJ,  

inspecţii şcolare tematice. 

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic 

Activitatea de perfecţionare a cadrelor s-a defăşurat pe mai multe direcţii: 

- perfecţionarea în cadrul catedrelor, prin activităţi specifice 

- perfecţionarea prin cursuri organizate de CCD şi alţi formatori. 

 Cadre didactic ce au susţinut inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice: 

-Maftei Mihaela Georgeta- prof. limba și literatura română-inspecție specială pentru acordarea gradului 

didactic I 

-Rotariu Norbert-inspecție de specialitate-Examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2022/ 

15.12.2021/7.04.2022 

-Dascălu Ciprian Ioan-inspecția curentă nr. 1 pentru acordarea gradului didactic I, seria 2023-2025 

 

 Parteneriatul cu comunitatea locală 

PARTENERII SOCIALI ai unităţii noastre, în anul şcolar 2021-2022, au fost: 

 Primărie ; 

 Dispensar; 

 Şcolile şi grădiniţele vecine prin realizarea unor activităţi metodice comune; 

 Biserica;  

 Centru Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională; 

 

 

5. ANALIZA ACTIVITĂŢII COMISIILOR STABILITE LA NIVELUL 

UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

 Activităţile comisiilor metodice stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în anul şcolar 2021-

2022 şi-au concentrat activitatea pe : 

 asigurarea caracterului practic- aplicativ al proiectării şi al cunoştinţelor predate şi corelarea acestora 

cu achiziţiile anterioare ale elevilor; 

 identificarea unor metode specifice de predare-învăţare centrate pe elev şi adaptarea într-o mai mare 

măsură a strategiilor de lucru la cerinţele colectivelor de elevi ; 

 obţinerea unor rezultate cât mai bune la olimpiadele pe discipline, concursuri şcolare şi la  simularea 

evaluării naţionale ; 

 sporirea interesului elevilor pentru disciplinele predate (matematică, fizică, biologie, limba şi 

literatura română, limba engleză, istorie, geografie, religie şi educaţie tehnologică) prin participarea la 

diferite activităţi, parteneriate, proiecte și concursuri în cadrul şcolii, la nivel local și judeţean ; 

 îndrumarea cadrelor didactice în întocmirea planificărilor, a proiectelor pe unităţi de învăţare şi al 

altor documente necesare în activitatea didactică; 

 perfecţionarea membrilor comisiei prin participarea la activităţile cercurilor pedagogice şi a comisiei 

metodice care s-au derulat conform planificării;  

 utilizarea anumitor softuri educaţionale în activitatea didactică; 

Activităţi organizate la nivelul şcolii de către comisiile metodice: 

 Participarea cadrelor didactice la consfătuirile județene și la cercurile pedagogice planificate. 

 Meditaţii la matematică şi limba română (săptămânale) precum şi la fizică, biologie şi limba engleză 

pentru pregătirea concursurilor, olimpiadelor şi a evaluării naţionale ; 
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 Referate științifice şi metodice.  

 Perfecţionarea tehnicii didactice educative; 

 Dezvoltarea receptivitǎţii pentru nou şi a aptitudinilor de a-l introduce în practicǎ; 

 Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare în scopul 

creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi  îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării; 

 Însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre 

autoinstruire, spre învăţare continuă; 

 Întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal; 

 Completarea permanentă a mapelor elevilor; 

Perfecţionare – Analiza SWOT 

 Puncte tari Puncte slabe 

-colective de catedră echilibrate ca nivel de 

experienţă– majoritatea profesorilor fiind calificaţi, cu 

gradul didactic I și II– și au în componenţă  membrii 

ai comisiilor de lucru; 

- număr mare de cadre didactice participante la cursuri 

de formare în specialitate sau în alte domenii 

didactice; 

-performanţe ale cadrelor didactice prin participări la 

sesiuni de comunicări știinţifice, colaboratori la 

reviste de specialitate, autori de publicaţii în domeniul 

managementului educaţional, auxiliare didactice; 

-comisia pentru formarea continuă  implicată  în 

activitatea de autoperfecţionare/ perfecţionare a 

cadrelor didactice; 

-sprijinul conducerii școlii în vederea participării 

cadrelor didactice la diverse forme de perfecţionare 

sau la cursuri de formare/ perfecţionare în judeţ sau 

ţară  

 

-existenţa tendinţelor de conservatorism şi 

inerţie la schimbare, tendinţe de 

minimalizare a importanţei actului de 

formare/ perfecţionare manifestate la unele 

cadre didactice; 

-inerţie în aplicarea la clasă a cunoștinţelor/ 

competenţelor dobândite în urma unor 

cursuri de formare; 

-alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna 

în concordanţă cu nevoia de dezvoltare 

profesională; 

Oportunităţi Ameninţări (constrângeri) 

-existenţa surselor de informare și formare externă 

pentru cadre didactice; 

-existenţa posibilităţilor de participare la programe 

judeţene, naţionale și internaţionale; 

-posibilitatea de perfecţionare prin e-Learning; 

- oferta variată a CCD și a altor furnizori de formare; 

- oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii 

postuniversitare, etc. a instituţiilor de învăţământ 

superior; 

- o bună dotare a şcolii cu aparatura necesară 

desfăşurării cursurilor de formare 

-posibilitarea de a forma grupe prin atragerea 

cursanţilor din zonele apropiate; 

-oferta stagiilor de formare în străinătate  

-percepţia greșită a ceea ce înseamnă 

dezvoltarea personală/ dezvoltare în carieră; 

-tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea 

de credite transferabile și minimalizarea 

nevoilor punctuale de formare; 

-taxa pentru unele cursuri de formare; 

-suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte 

multă documentaţie; 

 Comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat conform 

planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial.  

 Rezultatele obţinute, documentate corespunzător în dosarele comisiilor, indică eficienţă şi 

responsabilitate din partea membrilor comisiilor. Analiza efectuată la începutul anului şcolar curent a 
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scos în evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei şi îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi interasistenţei la 

ore, precum şi mai multă atenţie la aplicarea şi interpretarea testelor predictive şi sumative.  

 Activităţile educative şi extracurriculare desfăşurate în unitatea noastră au fost bine organizate, cu 

popularizări pe site-ul şcolii şi pe reţelele de socializare. La toate cadrele didactice s-a constatat 

parcurgerea curriculumului şi a activităţilor concepute lucrându-se atât în grup cât şi individual sau 

frontal, iar rezultatele obţinute au fost popularizate în şedinţele cu părinţii. 

 Evaluările formative cât şi cele sumative s-au realizat prin diverse metode: teste scrise, probe orale, 

practice, concursuri, întreceri, portofolii, proiecte etc. Rezultatele obţinute au fost înregistrate în scopul 

stabilirii măsurilor ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare. 

 Activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, arată 

preocuparea permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv-educativ-evaluativ pentru 

îmbunătăţirea managementului școlar, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru inovarea 

practicii şcolare şi este apreciată în mod pozitiv. 

 Activităţile Comisiei pentru Curriculum în anul şcolar 2021-2022 s-au desfăşurat conform 

planificărilor făcute la început de an şcolar. 

În anul şcolar 2021-2022, activitatea Comisiei pentru Curriculum s-a desfăşurat conform 

planului managerial întocmit la începutul anului. 

Obiective urmărite în activitatea comisiei: 

• aplicarea curricumului național și a ofertei educaţionale proprii 

• procurarea documentelor curriculare oficiale (plan–cadru, programe școlare, ghiduri 

metodologice, manuale, etc.) 

• aplicarea planului-cadru de învățământ ce se realizează prin elaborarea ofertei curriculare 

• asigurarea bazei logistice pentru activitățile curriculare și extracurriculare 

            • fundamentarea dezvoltării locale de curriculum pe baza experienței, resurselor umane ale 

școlii și specificul comunitar. 

Activități prin care s-au realizat obiectivele: 

• aplicarea curricumului național și a ofertei educaţionale proprii; 

            • respectarea tuturor etapelor pentru elaborarea CDŞ (aplicarea chestionarelor cu analiza de 

nevoi a elevilor, consultarea consiliului părinţilor şi elevilor, formularea de către cadrele didactice de 

propuneri privind CDŞ în cadrul comisiilor metodice, prezentarea ofertei de CDŞ elevilor şi părinţilor 

pentru anul următor, exprimarea în scris de către părinţi şi elevi a opţiunilor privind CDŞ care urmează 

să fie studiat în anul şcolar următor, centralizarea opţiunilor, definitivarea la nivelul unităţii de 

învăţământ a listei opţionalelor, elaborarea programelor şcolare pentru opţionale şi avizarea proiectelor 

de programe şcolare pentru opţionale); 

• elaborarea documentelor şcolare: planificări calendaristice şi planuri manageriale pentru 

catedre şi comisiile stabilite la nivel de şcoală; 

• elaborarea documentelor şcolare: planificări calendaristice şi planuri manageriale pentru 

catedre şi comisiile stabilite la nivel de şcoală; 

            • asigurarea manualelor alternative şi a auxiliarelor curriculare aprobate de Ministerul 

Educației; 

            • evaluarea şi aplicarea testelor de diagnoză pentru clasele primare şi gimnaziale;  

• analiza rezultatelor testelor de diagnoză şi stabilirea de măsuri recuperatorii pentru elevii cu 

probleme; 

            • monitorizarea parcurgerii ritmice şi de calitate a conţinuturilor;  

            • monitorizarea progresului şcolar din perspectiva prestaţiei didactice; 

            • practicarea asistenţelor şi a interasistenţelor la ore;  

            • practicarea constantă a evaluării formative;  

• elaborarea instrumentelor interne specifice de înregistrare a progresului şcolar şi valorificarea 

datelor (teste, lucrări, referate, portofolii); 

            • monitorizarea procesului de utilizare a tehnologiei informatice în lecţii la toate disciplinele; 
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            • promovarea sistematică a unor metode şi tehnici moderne de studiu interactive precum şi 

practicarea de modele şi stiluri eficiente de „a învăţa cum să înveţi”, de „a învăţa pentru a şti să faci” şi 

„a învăţa permanent”; 

           • monitorizarea actului educaţional din perspectiva progresului şcolar, individual şi a reuşitei 

şcolare;  

           • întocmirea unui program de pregătire, transmiterea bibliografiei şi a băncii de subiecte 

existente. 

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub îndrumarea membrilor 

comisiei de curriculum. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-

a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. 

Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus 

activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire suplimentară în 

vederea examenului național de evaluare clasa a VIII-a şi pentru activităţile extracurriculare. Din 

monitorizările realizate pe parcursul anului școlar 2021-2022 şi rezultatele obţinute de elevi la clasă 

rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel bun.  

Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne elaborate în 

acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin consultarea și implicarea directă a elevilor 

şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspunde în bună 

măsură solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de învăţământ.  

Orele din cadrul CDŞ sunt alocate opţionalului tip disciplină nouă la nivelul mai multor arii 

curriculare (opţional integrat) la gimnaziu și opțional aprofundat și disciplină nouă la învățământul 

preșcolar.  

În perioada decembrie 2021-ianuarie 2022 a fost prezentată oferta disciplinelor opţionale 

părinţilor şi elevilor, aceştia alegând ceea ce corespunde nevoilor, întocmindu-se de către profesori 

programa fiecărui opțional ales.  

Astfel, CDŞ de la nivelul Şcolii Gimnaziale, Comuna Secuieni pentru anul școlar 2021-2022 

este: 

1. Grădinița Secuieni: opțional aprofundat la nivelul ariei curriculare „Limbă și comunicare”; 

2. Grădinița Butnăreşti: „Ne jucăm, ne mișcăm și ce bine ne distrăm!“;  

3. Clasa a V-a: „Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate” (opţional integrat); 

4. Clasa a VI-a: „În lumea teatrului;“ (opţional integrat); 

5. Clasa VII-a: „Chimia mediului “ (opţional la nivelul disciplinei); 

6. Clasa a VIII-a: „Normă și abatere“(opţional la nivelul disciplinei). 

  

Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind utilizate 

atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive centrate pe elev.  

Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi 

tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul semestrului. În privinţa 

metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări 

scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate 

aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de evaluare la majoritatea 

disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor.  

Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal pregătirea specifică pentru examenul de 

evaluare națională la clasa a VIII-a. Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate 

de către diriginţi sub îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare. Din evaluarea activităţilor realizate pe parcursul anului 2021-2022 se consideră că este 

necesar în continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai 

pronunţată a activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului 

elevilor în şcoală şi în afara acesteia.  

Categoriile de activităţi realizate pe parcursul anului şcolar au fost: 
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1) Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie); 

2) Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de consiliere şi 

orientare (dirigenţie); 

4) Activitatea dedicată zilelor cu însemnătate istorică pentru țară (1 decembrie, 24 ianuarie, 

activităţi dedicate centenarului Marii Uniri); 

5) Activitatea dedicată omagierii scriitorilor naționali (15 ianuarie – M. Eminescu); 

6) Activitățile derulate în cadrul proiectelor de parteneriat pe plan local (poliție, biserică, 

familie) și în cadrul proiectului „Ambasadorii limbii române în școală” realizat în parteneriat cu 

Republica Moldova; 

7) Activități interculturale (Ziua Internațională a Francofoniei); 

8) Activități de gospodărire și de protejare a mediului înconjurător: acțiunea de plantare a 

pomilor fructiferi în curtea școlii.  

Din monitorizarea realizată pe parcursul anului 2021-2022, se evidenţiază realizarea majorităţii 

activităţilor planificate, la termen şi conform atribuţiilor stabilite.  

Unul dintre obiectivele prioritare ale Comisiei pentru curriculum pentru învățământul preșcolar 

a constat în a urmări proiectarea activităţii instructiv-educative la grupele din unitate în conformitate 

cu prevederile noului curriculum. Astfel, categoriile de activităţi de învăţare au constat în: activităţi pe 

domenii de învăţare, activităţi liber alese şi activităţi de dezvoltare personală.  

Activităţile desfăşurate pe domenii experenţiale de către educatoarele fiecărei grupe au fost activităţi 

integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele 

mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă. 

Activităţile educative şi extracurriculare desfăşurate în unitatea noastră au fost bine organizate, 

cu popularizări pe site-ul şcolii şi pe reţelele de socializare. La toate cadrele didactice s-a constatat 

parcurgerea curriculumului şi a activităţilor concepute, lucrându-se atât în grup cât şi individual sau 

frontal, iar rezultatele obţinute au fost popularizate în şedinţele cu părinţii.  
Evaluările formative cât şi cele sumative s-au realizat prin diverse teste scrise, probe orale, practice, 

concursuri, portofolii, proiecte etc. Rezultatele obţinute au fost înregistrate în scopul stabilirii măsurilor 

ameliorative. 

 

Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii  

 OBIECTIVE SPECIFICE CEAC 2021-2022: 
1.  Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii are  următoarea componenţă: Responsabil CEAC- Prof. 

Chelariu Manuela, membrii: Educ. Bejenaru Nicoleta, Prof. Pășăcică Daniela, Inv. Dumbravă Maria- lider 
sindical,  Mihai Dorin- rep. Consiliul local, Pintilie Camelia-reprezentant Comitetul de părinți  

2. OBIECTIVE SPECIFICE CEAC 2021-2022: 

Obiectiv 1. Identificarea măsurilor de ameliorare a punctelor slabe în calitatea educaţiei oferite de Școala 

Gimnazială, comuna Secuieni , conform RAEI pentru anul şcolar  2020-2021 

Obiectiv 2. Optimizarea activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul CEAC 

Obiectiv 3. Cresterea gradului de îndeplinire a obiectivelor instituţionale pe baza măsurilor de îmbunătățire 
pentru anul şcolar 2021-2022  

Obiectiv 4. Creșterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor interni şi externi privind calitatea educaţiei oferite 

de Școala Gimnazială, comuna Secuieni  în anul şcolar curent. 
3. Au fost realizate activitățile propuse în PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI 

ASIGURARE A CALITĂŢII 2021-2022 

 Analiza documentelor proiective: P.D.I. şi a P.O. al unităţii, R.A.E.I. pe anul şcolar 2020-2021, planul 
de şcolarizare, planul managerial , oferta educațională, etc. 

 Completarea RAEI 2020-2021 pe platforma calitate.aracip.eu, inițializarea   RAEI 2021-2022 

 Stabilirea obiectivelor specifice şi a activităţilor din Planul operațional 

 Elaborarea planului operaţional pentru 2021-2022 
 Planificarea acţiunilor de monitorizare/ evaluare pentru fiecare domeniu/ subdomeniu 

din standardele de referinţă 
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 Planificarea acţiunilor de monitorizare a implementării procedurilor instituţionale 

 Monitorizarea colectării şi arhivării dovezilor  privind îndeplinirea indicatorilor din standardele 

de calitate 

 Elaborarea și aplicarea Planului de îmbunătățire a calității educației furnizate prin: 

- Analiza documentelor comisiilor metodice și a comisiilor de lucru, verificarea 

portofoliilor cadrelor didactice şi elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a procesului 

de colectare a dovezilor şi a surselor acestora; 

- Analiza rezultatelor monitorizărilor. 

- Analiza standardelor de acreditare şi evaluare periodică precum şi a celor de referinţă.  

- Analiza ghidurilor de bună practică emise de ARACIP. 

- Analiza documentelor privind calitatea educaţiei elaborate de IŞJ (rapoarte, 

recomandări, etc.) 

- Constituirea comisiilor de lucru în vederea elaborării propunerilor de îmbunătățire. 

Personalizarea fişelor de responsabilităţi pentru fiecare subcomisie, în vederea 

eficientizării gradului de implementare a măsurilor corective CEAC; 

- Elaborare de propuneri privind îmbunătăţirea calităţii educaţiei furnizate de unitate. 

- Înaintarea acestora C.A. spre aprobare. 

 Realizarea activităţilor cuprinse în planul de îmbunătăţire: 

 Popularizarea procedurilor noi în cadrul consiliului profesoral, şedinţelor de lucru în comisii;  

procedurile dificil de aplicat au fost îmbunătăţite, fiind avizate şi aprobate de Consiliul 

Profesoral şi Consiliul de Administraţie; 

 Aplicarea şi interpretarea chestionarelor adresate grupurilor țintă; publicarea rezultatelor - 

aplicarea şi valorificarea unui chestionar de identificare a nevoilor educaţionale și aşteptărilor 

elevilor de clasa a VIII-a; 

 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, inclusiv în școala on-line. 

 Responsabilul CEAC a introdus în platforma ARACIP toate datele școlii precum și celelalte 

documente; 

 Actualizarea avizierului CEAC. 

4. Noi puncte de acţiune – propuneri pentru anul 2022-2023   : 

- Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate de cultura 

calităţii în rândul cadrelor didactice; 

- Identificarea procedurilor - cheie în CEAC şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind 

prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi flexibilizarea acestora, astfel încât să se 

creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea autonomă; 

- Propunerea unor programe şi training-uri având ca scop conştientizarea importanţei autoevaluării, a 

managementului documentelor de interes general şi, mai ales, a implementării programelor de 

îmbunătăţire ce rezultă din procesul monitorizării periodice;  

- 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 (pe orizontală şi verticală); 

- Revizuirea periodică a documentelor specifice; 

- Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori, 

cu alţi membri ai personalului; dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare periodică a activităţii 

profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care 

le revin ca membri în alte comisii de lucru; 

- Desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul comisiilor pe tema învăţării centrate pe elev şi a orelor 

demonstrative la nivel de  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 şcolii; 
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- Întreprinderea de acţiuni menite să eficientizeze procesul de învăţământ la Şcoala Gimnazială, 

Comuna Secuieni:   

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. 

 

Comisiei de  întocmire a orarului şcolii 

I.Consideraţii iniţiale 

La nivelul şcolii noastre organizarea aplicării curriculumului şcolar şi implicit a timpului efectiv de lucru 

şcolar, s-au concretizat în practică cu rezultate care să permită antrenarea elevilor în activităţi consistente atât 

al celor impuse de programele şcolare cât şi de reorganizare activităţilor extraşcolare, iar acestea să conţină 

un program continuu şi care să nu influenţeze activitatea de învăţare. 

Pentru gimnaziu s-a distribuit numărul de ore săptămânal aşa cum este prevăzut în planul cadru. 

II. Curba efortului intelectual la nivelul şcolii (Curba lui Gauss ) 

 Privind randamentul şcolar pe zi în studiile de specialitate şi cele constatate de conducerea şcolii în timpul 

participărilor efectuate la clase, la probele scrise, la calcul matematic, dictărilor şi probele motorii indică un 

nivel scăzut al capacităţii de concentrare între orele 13-14. 

 În cursul săptămânii, capacitatea de lucru a elevilor este mai redusă în prima şi ultima zi, creşte treptat marţi 

şi miercuri, iar joi se simte o micşorare a gradului de interes. 

 Regimul zilnic pe ore din zi şi săptămânal pe zile de activitate generează o anumită configuraţie a curbei de 

oboseală mai ales în perioada când se organizează activităţi extraşcolare, ce fac ca elevii şi profesorii să 

depună eforturi suplimentare pentru a finaliza programul zilei. 

 

III. Secvenţele de întocmire şi modificare ale orarului şcolii pe parcursul întregului an şcolar  

2021-2022 

La alcătuirea orarului s-au avut în vedere următoarele aspecte: 

 Recomandările ministerului, ale Inspectoratului şcolar judeţean şi configuraţia programului şcolar din şcoală 

(clasele P – IV, între orele 8 – 12 (13) şi clasele V – VIII, între orele 8-14) privind structura şi ora de începere 

a programului zilnic al elevilor din gimnaziu; 

Modificări în orarul săptămânal se vor efectua numai cu acordul directorului şcolii.  

 Respectarea principiilor ce decurg din analiza curbei lui Gauss privind randamentul şcolar expus în 

paragraful precedent; 

 Profesorii care predau educaţia fizică şi limba străină şi la clasele P–IV să aibă continuitate în orarul zilei 

 S-a ţinut seama de faptul că sunt profesori care lucrează la două şcoli şi deci s-au repartizat orele în anumite 

zile, fără a influenţa desfăşurarea procesului de predare-învăţare normal al claselor; 

 Un număr de profesori fac naveta de  la Roman; 

S-a reuşit în mare măsură ca în orarul zilnic al claselor să se respecte cerinţele caracteristice de efort la 

însuşirea cunoştinţelor, prin repartizarea disciplinelor la intervale orare corespunzătoare; 

 Comentariile, sugestiile şi sesizările colegilor cu privire la întocmirea orarului şcolii au fost bine venite 

pentru că au eliminat eventualele aspecte ce nu au fost în atenţia noastră la întocmirea orarului.  

În perioada desfășurării activităților on-line orarul școlii nu a fost modificat. 

 

 

 În anul școlar 2021-2022, Consilierul Educativ al Școlii Gimnaziale, Comuna Secuieni, 

județul Neamț, şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice 

ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în care să implice afectiv, 
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motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (familie, 

Biserică, Poliție, Dispensar, Primărie, Biblioteca Comunală). 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul 

şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin 

formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi 

stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi 

al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta 

cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării 

coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, 

activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, 

părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Îndrumarea și   informarea elevilor şi părinţilor acestora 

în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea 

unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. 

Pentru anul scolar 2022-2023, ne-am stabilit o serie de obiective de realizat la nivelul școlii, 

prin activitățile educative planificate. 

 
OBIECTIVE URMĂRITE 

 Necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a 

educaţiei obligatorii;  

 Promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 

standardelor calităţii procesului educaţional;  

 Oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor 

egale/echitabile de acces la educaţie  

 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de 

indisciplină; 

 Cunoașterea opțiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber; 

 Conectarea și colaborarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, 

naţional; 

 Creșterea calității acțiunilor educative din școală; 

 Implicarea și atragerea unui număr cât mai mare de elevi în activitățile școlii; 

 Eficientizarea colaborării școlii cu alte instituții implicate în buna funcționare a societății; 

 Optimizarea relaţiei școală-familie; 

 Diversificarea activităţii extracurriculare prin atragerea elevilor într-un spațiu educativ în 

defavoarea străzii și a internetului. 

 

Activităţile educative s-au desfăşurat lunar şi au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui. 

Astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei 

pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, 

Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei 

incluzive (valorificarea fiecărui elev),  Educaţiei ecologice etc. 

S-au organizat și desfășurat activități sportive, artistice, literare, informative (despre consumul de 

droguri la vârsta adolescenței, despre violență, trafic de persoane,  absenteism și abandon școlar). 

 
 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari 
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 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative; 

 Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

 Majoritatea profesorilor diriginți s-a implicat în derularea activităților școlare și extrașcolare; 

 Relaţia bună dintre diriginţi şi majoritatea elevilor; 

 Multitudinea și diversitatea activităților extrașcolare  în vederea afirmării personalității școlii în 

plan comunitar; 

 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii ); 

  Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi 

perspectivele de dezvoltare ale societăţii; 

 Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-

profesori etc.) existente, favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 

 Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii 

delincvenţei juvenile; 

 Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, 

suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii; 

 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare (excursii 

tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. 

 

Puncte slabe 

 

 Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

anturajul și preocupările copiilor lor; 

 În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul 

educativ al conţinutului; 

 Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra 

dezvoltării personalităţii elevului de gimnaziu; 

 Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi; 

 Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte 

educaţionale interdisciplinare. 

 

Oportunităţi 

 
 Disponibilitatea autorităților locale de a se implica în viața școlii ;  

 Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect; 

 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii; 

 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de 

cooperare internaţională; 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea 

de roluri. 

 

Ameninţări 

 

 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 

educative; 

 Oferta negativă a străzii şi a internetului; 

 Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală; 

 Situația socio-economică precară a familiilor din care provin unii elevi.  
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Activităţile educative școlare și extraşcolare s-au desfăşurat conform Programului activităţilor 

educative pentru anul școlar 2021-2022 și au fost centrate pe formarea la elevi a unor atitudini şi 

comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei. 

 Dintre cele mai reprezentative activităţi desfăşurate cu prezența fizică a elevilor, menţionez: 

 26 septembrie – Ziua europeană a limbilor străine (elevii claselor V-VIII, prof. de lb. franceză și 

lb. engleză) 

 5 octombrie – Ziua  Internațională a Educaţiei  

 9 octombrie – Ziua comemorării Holocaustului în România 

 1 Decembrie –Ziua Naţională a României - Unire-n cuget şi-n simţiri (prof. de istorie, prof.de 

limba română, de ed. muzicală, educatoare, învățători, diriginți) 

 15 ianuarie – Dor de Eminescu 

 24 Ianuarie – Unirea Principatelor  

 30 ianuarie – Ziua internaţională a nonviolenţei în şcoală - Spune NU violenţei!  

 8 martie – Ziua internațională a femeii - Pentru tine, mamă 

 20 martie – Ziua Internațională a Francofoniei (elevii claselor V-VIII, prof. de lb. franceză) 

 Floriile și Paștele -Tradiții laice și religioase  

 9 mai – Ziua Europei - Şi eu sunt cetăţean european! 

 10 mai - Cinstirea eroilor neamului  

 15 mai – Ziua mondială a familiei - Eu şi familia mea 

 

Colaborarea cu familia reprezintă un obiectiv major al consilierii şcolare. La nivelul școlii, ședințele 

cu părinții pe clase s-au desfășurat online, diriginții organizând aceste activități cu ajutorul platformei 

utilizate de către școală și a grupurilor media ale părinților și elevilor. 

În urma acestor şedinţe, părinţii au luat cunoştinţă despre regulamentul de ordine interioară al şcolii, 

despre planul managerial de amenajare şi dotare al şcolii, cât şi despre activităţile elevilor. 

 S-au derulat săptămânal activităţi online de suport educaţional pentru părinţi, care au urmărit 

consolidarea parteneriatului şcoală-familie. Fiecare învățător, diriginte, a planificat riguros activităţile 

extraşcolare desfăşurate împreună cu colectivul de elevi manageriat. 

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 și colegii. 

Consiliul Elevilor. 

 Consiliul elevilor, sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat în atragerea cât mai multor 

elevi în  activităţi extraşcolare creative. 

 

 În cursul anului şcolar 2021-2022, Comisia pentru situații de urgență din cadrul Școlii 

Gimnaziale, Comuna Secuieni şi-a desfăşurat activitatea conform graficului întocmit şi a urmărit 

atingerea obiectivelor propuse. Au fost întocmite fișele personalului didactic, nedidactic și auxiliar 

pentru anul școlar în curs precum și fișe noi cu instructajul aferent pentru personalul nou angajat. 

S-au organizat acțiuni de simulare a unor situații de urgență în toate unitățile școlare pentru 

incendiu și cutremur. În cadrul instructajului periodic au fost prezentate personalului din cadrul școlii 

ultimele materiale apărute în domeniul prevenirii și a modului de acționare în caz de producere a unei 

situații de urgență. 

A fost completat dosarul PSI cu toate documentele necesare și au fost refăcute afișajele de 

orientare pentru situația de evacuare.  

Elevii s-au pregătit pentru concursurile de profil, ,,Cu viața mea apăr viața” și ,,Prietenii 

pompierilor”, la acesta din urmă obținându-se cu un echipaj mixt o MENȚIUNE. 
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  Personalul de îngrijire a fost instruit sa acționeze corect în cazul unei situații de urgență, 

stingătoarele au fost verificate.  

Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul şcolii şi-a desfăşurat activitatea 

conform graficului întocmit şi a urmărit atingerea obiectivelor propuse: 

a) cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, a măsurilor de 

protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor; 

b) formarea şi perfecţionarea deprinderilor practice privind modul de comportare pe timpul 

situaţiilor de urgenţă; 

c) formarea capacităţii de a folosi cunoştinţele în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru 

reglarea şi influenţarea comportamentului propriu şi de grup şi dezvoltarea spiritului de 

întrajutorare. 

d) organizarea şi desfăşurarea unor concursuri pe teme de P.S.I. 

Activităţile tematice propuse au fost organizate pe nivel de învăţământ de către fiecare cadru 

didactic responsabil. Toate cadrele didactice au organizat activităţi de prelucrare a normelor de 

protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot 

interveni în lecţii, pe timpul pauzelor, la activităţile de educaţie fizică, în timpul activităţilor 

extracurriculare, şi comportamentul în situaţii limită. La orele de consiliere/dirigenţie cadrele didactice 

au organizat activităţi teoretice dar şi practice cu privire la apărarea împotriva incendiilor, cutremurelor, 

înzăpezirilor şi măsurile de protejare.  

Pe parcursul anului școlar 2021-2022,  cadrele didactice au organizat diferite activităţi (conform 

informărilor/înştiinţărilor primite) ce au constat în: procese-verbale privind instructajul elevilor privind 

normele de prevenire a incendiilor, exerciţii de simulare a evacuării în cazul unui incediu sau cutremur,  

informarea privind normele şi regulile de pregătire antiseismică, protecţie, comportare în caz de 

cutremur, exerciţii de simulare cutremur, prezentare de materiale informative (referate, broşuri, 

prezentări PPT) privind  modul de comportament în caz de incediu/ cutremur, prezentarea regulilor 

privind folosirea energiei electrice, a aparaturii electrice atât la şcoală cât şi acasă, susţinerea unor 

referate de către elevi privind efectele pozitive şi negative ale focului, realizarea unui concurs privind 

regulile de comportare în timpul şi după producerea unui cutremur, aplicarea unor  chestionare de 

verificare a cunoştinţelor PSI; 

Din fericire nu au avut loc incidente în cadrul unităţii. A existat colaborare între  cadrele 

didactice si responsabilul comisiei PSI din şcoală şi responsabilul ISU al Consiliului local. 

Pe parcursul anului școlar s-a făcut instruirea angajaţilor ce au avut ca scop însuşirea 

cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii situaţiilor de urgenţă specifice 

riscului la cutremure şi incendii. 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei 

Puncte tari: 

- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie antiseismică 

- activități în colaborare cu Primăria Secuieni 

- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI; 

- informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI; 

- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI; 

- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii normale; 

- desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI împreună cu o echipă de responsabili ISU-prezentarea de 

materiale informative, desene, chestionare aplicate la clasa de elevi; 
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-organizarea şi desfăşurarea  activităţilor propuse pe anul şcolar de către majoritatea cadrelor didactice 

cu elevii şcolii. 

Puncte slabe: 

- colaborare deficitară dintre unele cadre didactice şi membrii comisiei( din motive obiective-

distanța între structurile arondate); 

- prezentarea unor informaţii asupra activităţilor desfăşurate la clasă de către unele cadre 

didactice. 

 

Oportunităţi: 

- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi extraşcolare; 

 - stabilirea de relaţii de cooperare între școală şi autorităţile publice: Primărie, pompieri, responsabili 

ISU. 

Ameninţări: 

- aducerea de către elevi a unor substanţe cu risc de incendiu. 

- nerespectarea regulilor de prevenire și stingere a incendiilor poate duce la provocarea unor incendii 

cu urmări grave. 

 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă importantă pentru 

crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de 

siguranţă sub multiple aspecte. 

În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru 

prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității în cadrul Școlii Gimnaziale, Comuna Secuieni.    

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare 

specific 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, împingere, 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 nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor 

de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative şi nu numai, existând o 

comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre 

didactice-poliţie-biserică-primărie).  

 

OBIECTIVE : 

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care pot apărea în cadrul 

şcolii; 
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 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, 

părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul 

şcolii; 

 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare; 

 Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 

 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în 

mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  

ASPECTE VIZATE: 

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare 

în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul 

sensibilizării acestora; 

- Realizarea comunicării interinstituţionale; 

- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în condiţiile 

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 

MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru 

cadre didactice şi părinţi (pentru:  identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, 

identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în 

situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor); 

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 

- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către 

elevi şi profesori a unor semne distincte; 

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor 

şi planurilor de acţiune; 

- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 

- Introducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în 

programarea orelor de dirigenţie; 

- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice; 

- Formarea unor echipe operative formate din diriginţi, membri ai Comisiei de prevenire şi 

combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei; 

- Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; 

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv 

(fotbal, tenis de masă,volei, baschet); 

- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 

- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme 

de gestionare a comportamentului violent cât şi în general (activităţi de consiliere în orele de 

întâlnire cu părinţii, lectorate); 

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura 

activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 

- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, 

observându-se remedierea comportamentului; 

- Propunerea de activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului 

“Şcoala altfel”. 

 

ACTIVITĂŢI DERULATE ȘI ÎN CURS DE DERULARE: 

 Ziua Internaţională a toleranţei 
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 Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii 

 Toți suntem egali în drepturi 

 Ziua Internațională a nonviolenței în școală – ,,Spune nu violenței!” 

 Dezbatere în cadrul orelor de dirigenție a elementelor pertinente fenomenului de violență 

 

 

ANALIZA SWOT a activităţii comisiei: 

PUNCTE TARI: 

Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 

- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizare a intrării persoanelor străine în incinta 

unităţii; 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 

- Implicarea consilierului educativ. 

PUNCTE SLABE: 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei. 

AMENINŢĂRI: 

- Situaţia economico-socială precară; 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 

OPORTUNITĂŢI: 

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia 

de proximitate, Asistenţa socială. 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE : 

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.; 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. 

 

. 

 

Director, 

Prof. Pîcă Constantin Daniel 
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