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Nr.12/3.10.2018  

RAPORT 
privind starea învăţământului în Școala Gimnazială Luca Gavril Draguseni 

 in anul şcolar 2017/2018 
 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii 
metodice, rapoartelor învăţătorilor/profesorilor/diriginţilor şi pe probleme, precum şi în baza datelor 
statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada anului școlar. 
 Activitatea desfăşurată a fost organizată şi structurată la nivelul a 20 cadre didactice, cu 279 
elevi și preșcolari. 
 MANAGEMENTUL INSTITUŢIONAL 

Conducerea şcolii exercitată de către director şi de către celelalte organisme constituite la 
nivelul unităţii şcolare şi-a pus amprenta asupra întregii activităţi desfăşurate în cadrul unităţilor 
şcolare din comuna noastră, aflându-se în concordanţă cu sarcinile generale ce stau în faţa şcolii cât şi 
cu posibilităţile ei de rezolvare. In anul şcolar, conducerea şcolii a avut în vedere: proiectarea, 
organizarea, conducerea operaţională, controlul-evaluarea, motivarea, implicarea/participarea, 
formarea/dezvoltarea profesională şi personală, negocierea/rezolvarea conflictelor. 

De la debutul anului şcolar, s-a asigurat cadrul instituţional legal astfel încât întreaga activitate 
şcolară  să se desfăşoare în condiţii bune, a fost organizat Consiliul de Administraţie, în baza deciziilor 
s-au numit comisiile corespunzătoare, s-au repartizat responsabilităţi concrete pentru fiecare cadru 
didactic din şcoală şi pentru fiecare membru al CA. Au fost întocmite la timp documentele privind 
conducerea ştiinţifică a activităţii şi asigurarea  cadrului instituţional necesar bunei desfăşurări a 
activităţii (Planul managerial, Planul de muncă al Consiliului de Administraţie, Regulamentul Intern, 
Tematica şedinţelor Consiliului de Administraţie, Tematica şedinţelor Consiliului Profesoral, Programul 
de perfecţionare, etc.). Elaborarea acestor documente s-a bazat pe analiza riguroasă a activităţii 
desfăşurate de conducerea unităţii, în vederea stabilirii unor acţiuni prioritare.  

S-a realizat o repartizare judicioasă a sarcinilor în toate compartimentele de activitate, fiecare 
profesor/învățător având în cadrul Consiliului profesoral responsabilităţi bine definite prin fișa 
postului, iar în cadrul comisiilor metodice, şefii acestora au delegat membrilor respectivi sarcini exacte 
care au fost îndeplinite în timpul prevăzut. S-a realizat recensământul şi înscrierea copiilor la grădiniţă 
şi la şcoală. 

Regulamentul şcolar, Regulamentul de ordine interioară au asigurat cadrul legal după care s-a 
desfăşurat activitatea în unităţile şcolare. Legislaţia şcolară a fost studiată şi pusă în practică. 

   S-a supravegheat minuţios eficienţa activităţii cadrelor didactice şi a comisiilor metodice prin: 
fişe de asistenţă la ore, portofoliile profesorilor, planificările comisiilor metodice, planificările 
semestriale, analize comparative a rezultatelor obţinute de elevi, în vederea identificării posibilităţilor 
de progres.  

   În paralel, a fost încurajată transparența prin comunicarea deschisă în cadrul organizaţiei.  
          Managerul unităţii şcolare a ţinut evidenţa clară a tuturor realizărilor şi a disfuncţiilor şi s-au 
întreprins măsuri concrete pentru ameliorarea situaţiilor necorespunzătoare potrivit punctelor tari şi 
slabe constatate. 

A. PUNCTE TARI:  
  încadrarea cu personal didactic la timp şi conform legislaţiilor în vigoare; 
  integrarea în colectivul didactic şi sprijinirea cadrelor didactice aflate în primii ani de 

învăţământ; 
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  întocmirea  schemelor de orar în conformitate cu prevederile planurilor-cadru în vigoare;  
 organizarea activităţii comisiilor în cadrul ariilor curriculare;  
  organizarea serviciului pe şcoală, care a avut ca scop monitorizarea permanentă a ţinutei şi 

disciplinei elevilor/ 
 supravegherea acestora în timpul pauzelor/interzicerea accesului în şcoală a persoanelor 

străine, în vederea întăririi gradului de siguranţă a elevilor şi a cadrelor didactice;  
 monitorizarea întregii activităţi a întregului personal angajat;  
  rigurozitate în aplicarea procedurilor legale şi a prevederilor din Regulamentul de funcţionare a 

învăţământului  preuniversitar, cât şi a prevederilor din Regulamentul Intern;  
 prezentarea Regulamentului Intern beneficiarilor educaţionali, aceștia semnând pe bază de 

proces-verbal luarea la cunoştinţă a măsurilor specifice;  
  igienizarea tuturor spaţiilor din unitatea şcolară; 
 întocmirea documentelor manageriale conform prevederilor; 
 colaborare foarte bună între membrii Consiliului de Administraţie; 
 încheierea de parteneriate ; 
 organizare de activităţi şcolare/extraşcolare; 
 înscrierea cadrelor didactice pentru obţinerea gradelor didactice ; 

B. PUNCTE SLABE:  
 nu toate cadrele didactice şi-au îndeplinit sarcinile şi atribuţiile în calitate de profesori de 

serviciu pe şcoală;  
  unii profesori diriginţi/responsabili comisii nu s-au încadrat în termenele fixate de direcţiune, 

de consilierul educativ sau de serviciul secretariat în predarea situaţiilor solicitate.  
  elevi corigenți; 
  prezenţa formalismului în activităţille unor cadre si comisii metodice/de lucru; 
 lipsa proiectelor didactice la cadre didactice debutante/cu o mai puţină experienţă în 

învăţămât;  
 

CURRICULUM 
Întreaga activitate şcolară a primului semestru s-a desfăşurat pe baza corelării obiectivelor 

stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi al celui teritorial, cu cele specifice unităţii de 
învăţământ. S-a elaborat proiectul de curriculum la nivelul şcolii, prin care li s-a furnizat elevilor un 
curriculum echilibrat, armonizând cerinţele celui naţional cu cel local. Curriculum local s-a bazat pe 
resursele umane şi materiale ale şcolii, cu consultarea părinţilor, elevilor şi a comunităţii locale, 
răspunzând nevoilor acestora. A fost elaborat: ,,Calendarul anual al activităţilor educative şcolare şi 
extraşcolare’’, respectându-se majoritatea activităţilor programate. 

      La începutul anului şcolar au fost constituite, prin decizia directorului unităţii, ca urmare a 
discuţiilor din Consiliul profesoral şi a aprobării în Consiliul de Administraţie următoarele Comisii: 
Comisia pentru formare continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice, Comisia metodică a dirigintilor, 
Comisia metodică a învăţătorilor, Comisia metodică a educatorilor, Comisii metodice la nivel de arii 
curriculare – matematică şi ştiinţe, respectiv cea de stiinte umaniste, Comisia pentru curriculum, 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, Comisia PSI, Comisia „Lapte corn”, Comisia 
privind sănătatea şi securitatea în muncă, Comisia de orientare şcolară şi profesională, Comisia privind 
educaţia rutieră, Comisia pentru acordarea burselor, Comisia de recepţie, Comisia de inventariere şi 
casare, Comisia privind controlul intern, etc.  
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S-au aplicat în perioada septembrie-început de octombrie teste predictive la toate disciplinele 
pentru a se identifica nivelul fiecărei clase, s-au întocmit planificarile (proiectarea unităţilor de 
învăţare) în concordanţă cu programele şcolare în vigoare şi instrucţiunile date de inspectorii de 
specialitate în cadrul consfătuirilor anuale.  

Pentru un demers didactic eficient s-au procurat la timp documentele curriculare oficiale, 
manuale şi auxiliare şcolare. La nivelul unităţii noastre şcolare a fost asigurată baza logistică pentru 
activităţile extracurriculare şi concursuri şcolare. Activitatea de predare/învăţare/evaluare s-a 
desfăşurat de la începutul anului şcolar conform planificărilor întocmite corespunzător, proiectelor 
didactice şi schemelor orare, orarul respectând zilele metodice şi legislaţia în vigoare. Modalităţile de 
evaluare şi monitorizare a procesului instructiv-educativ aplicate de managerul unităţii s-au concretizat 
în: asistenţe la ore, participare la activităţi metodice şi  lecţii demonstrative, monitorizarea activităţii 
comisiilor de lucru şi metodice prin analizarea rapoartelor de activitate, etc. În cadrul asistenţelor 
efectuate la ore s-a constatat că profesorii cu mai multă experienţă didactică stăpânesc conţinuturile 
ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate 
particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în 
majoritatea  cazurilor, pe când învăţătorii/educatorii debutanţi şi cu experienţă redusă în activitatea 
didactică ar trebui să acorde o mai mare atenţie studiului individual şi o alocare mai mare de timp 
pentru pregătirea activităţii didactice.  

În vederea promovării examenului de ,,Evaluare Naţională’’ s-a respectat graficul de pregătire 
stabilit pentru elevii clasei a VIII-a încă de la începutul anului şcolar. 

De asemenea, la nivelul unității școlare, profesorii de limba și literatura română și matematică 
au desfășurat pregătire cu elevii clasei a VI-a în vederea Evaluării Naționale.  

În decursul semestrului I al anului şcolar nu au fost înregistrate conflicte de muncă sau alte 
categorii de conflicte (elevi-profesori-părinţi, profesor-profesor, etc), care să împiedice desfăşurarea 
activităţii instructiv-educative într-un mediu ambiant, favorabil elevilor. 

    Pentru buna desfăşurare a activităţii instructiv-educative s-a avut în vedere: 
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementărilor legale şi a 
metodologiilor specifice; 
•  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor/grupelor de elevi/preşcolari; 
• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi a 
procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru 
(planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.) 
• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase, procurarea de auxiliare 

curriculare ( caietele   
     de exerciţii, culegeri de texte şi de probleme etc.) 

• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale, a olimpiadelor şi a concursurilor 
şcolare; 
• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor; 
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor 
societăţii democratice. 

RESURSE UMANE 
A fost elaborat proiectul de încadrare în conformitate cu normele legale atât pentru personalul 

didactic, didactic-auxiliar, cât şi pentru cel nedidactic. Ocuparea posturilor şi catedrelor vacante s-a 
realizat cu respectarea metodologiei şi a calendarului pentru mişcarea personalului didactic aprobate 
la nivel naţional. Pentru întregul personal didactic repartizat la unităţile noastre şcolare au fost 
întocmite documentele legale pentru încadrarea în muncă (contract, fişa postului, anexe la fişa 
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postului, criterii de evaluare, etc.).  
A fost realizată testarea psihologică şi medicina muncii pentru toţi angajaţii şcolii. Fiecare cadru 

didactic a primit pe lângă sarcinile prevăzute de fişa individuală a postului ocupat sarcini precise în 
funcţie de comisiile de lucru din care făceau parte. Au fost numiţi profesorii diriginţi pentru fiecare 
colectiv de elevi . 

Efectivul de elevi înregistrat a fost de 279 de elevi/preşcolari. S-a efectuat recensământul 
populaţiei şcolare şi preşcolare completându-se registrul de mişcare a elevilor, proiectul planului de 
şcolarizare pentru anul scolar urmator şi perspectiva . 

Orientarea vocaţională a copiilor din şcoală s-a realizat prin angrenarea acestora la concursuri 
de pictură, folclor şi alte concursuri extracurriculare, (de reviste şcolare, de poezii, etc), prevăzute în 
,,Calendarul judeţean al activităţilor extraşcolare’’.  

Formarea continuă a întregului personal din cadrul unităţii a reprezentat o prioritate pe 
parcursul întregului semestru al acestui an şcolar. Cadrele didactice au urmat cursuri de formare prin 
CCD şi Universitatea ,,Ştefan cel Mare-Suceava’’, au participat activ la cercuri pedagogice, lecţii 
demonstrative, etc.  

Personalul didactic a fost implicat în procesul decizional prin colectivele de catedre, Consiliul de 
Administraţie şi Consiliul Profesoral,  deciziile fiind cunoscute şi respectate permanent.  

A fost urmărită frecvenţa elevilor de către responsabilul cu frecvenţa elevilor. S-au înregistrat 2 
cazuri copii cu pericol de abandon școlar, la clasa aVII-a A și s-au înregistrat un număr destul de mare 
de absențe, motivul lipsei de la ore fiind în general: răceli, probleme personale de familie etc, 
neînregistrându-se absenţe pe seama plecării de la ore fară motive întemeiate.  

A fost întocmită la timp situaţia operaţională la început de an şcolar şi trimisă la ISJ.  
Ca personal didactic auxiliar la nivelul şcolii noastre funcţionează 2  persoane, pe postul de 

contabil si de secretar. 
În ceea ce priveşte activitatea nedidactică, la nivelul şcolii noastre personalul nedidactic este 

format din 4 persoane (2 ingrijitori și 1  muncitor de întreținere si un sofer).  
În activitatea desfăşurată s-a avut în vedere folosirea optimă a resurselor umane, fapt care a 

condus la un act didactic eficient. 
RESURSE MATERIALE, RESURSE FINANCIARE  

Au existat preocupări constante în vederea asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a 
procesului de învăţământ; sălile de clasă, holurile, toate spaţiile folosite au fost întreţinute în aşa fel 
încât să permită desfăşurarea activităţii într-un cadru cât mai plăcut.  

S-au făcut demersuri, luându-se măsurile necesare pentru aprovizionarea cu cantităţile de lemne 
necesare pentru încălzitul sălilor din grădiniţă şi şcoală, astfel că nu au fost probleme în acest sens . 

Au existat preocupări pentru aprovizionarea cu manuale şcolare, cataloage, carnete de elev, 
condici de prezenţă, registru de evidenţă, comenzile fiind realizate la timp. 

Biblioteca şcolii este dotată cu un număr însemnat de volume şi alte materiale auxiliare de care 
elevii beneficiază permanent, conform programului stabilit, inventarul şi reamenajarea acesteia 
realizându-se în vacanţa de vară a anului şcolar trecut. 

Toţi educatorii/învăţătorii/diriginţii au primit pe bază de proces verbal sala de clasă, având 
obligaţia conforma art. 42 lit d) din ROFUIP să contribuie la păstrarea şi modernizarea acestora. Au fost 
confecţionate şi recondiţionate materiale didactice la nivelul învăţământului preşcolar: planşe, rafturi 
pentru jucării, seturi de jetoane.  

Pentru ajutorarea copiilor cu posibilităţi materiale reduse ,au fost întocmite documentele 
necesare pentru primirea rechizitelor şcolare.  

Programul „Laptele şi cornul” s-a desfăşurat în bune condiţii, evidenţiindu-se în această activitate 
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doamna Groza Valentina ca responsabila cu recepţia şi distribuirea produselor acestui program. 
FINANŢAREA 

            Finanţarea  unităţilor de învăţământ s-a efectuat de la bugetul local pentru acoperirea 
cheltuielilor bursem naveta m deplasari şi din sume defalcate din TVA pentru acoperirea celorlalte 
cheltuieli. 

  Au fost preocupări şi pentru identificarea unor resurse extrabugetare, sponsorizări, donaţii, 
acestea fiind materializate prin organizarea unor serbări, şi activităţi din cadrul unor proiecte. 

Unitatea şcolară dispune de iluminat, încălzire prin centrală pe lemne/sobe, alimentare cu apă , 
grupuri sanitare interioare, 1 cabinet de Limba română, 1 cabinet de informatica/ fizica, 1 laborator de 
biologie, o bibliotecă şcolară , o sală de sport  interioară, săli de grupă/clasă suficiente desfăşurării 
actului educaţional în bune condiţii.   

PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
S-a urmărit ca procesul de învăţământ să se desfăşoare în spiritul reformei în domeniu. S-a 

studiat planul cadru, curriculum pentru fiecare disciplină, manualele şcolare, structura anului şcolar 
în vederea întocmirii planificărilor anuale şi semestriale, în vederea unei bune proiectări. 

S-a urmărit componenţa conceptuală acţională şi evaluativă, asigurându-se deschideri 
structurale privind îmbogăţirea activităţii pentru ridicarea nivelului de pregătire al elevilor. Aspectul 
acţional s-a înscris în general pe linia profesionalismului, care implică elevii activi în formarea unei 
gândiri creatoare, dezvoltându-le capacitatea de a percepe, de a descoperi, de a identifica de a 
conexa diferite informaţii.  

PUNCTE TARI 
 Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere 

a conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu competenţele specifice vizate şi alocarea resurselor 
de timp pentru fiecare unitate de învăţare. 

 Materia planificată pentru semestrul I a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 
procedee activ-participative. 

 S-au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri 
mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, la clasă, 
aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de 
sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii 
individuale şi colective, a iniţiativei. 

 S-au elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite de descriptorii de 
performanţă pe niveluri: FB, B şi S.(la învăţământ primar) şi pe itemi de evaluare la învăţământ 
gimnazial 

 Activităţile din cadrul unor comisii metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc 
dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. 

 Nu s-au înregistrat abateri disciplinare grave ale elevilor, care să afecteze imaginea şcolii; 
PUNCTE SLABE 

 Numărul de elevi în scădere de la un an la altul. 
 Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente informaţiile 

dobândite la clasă; 
 Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural, cu mentalităţi şi atitudini indiferente 

la procesul educaţional, elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor; 
 Întocmirea unui număr insuficient de proiecte didactice/schiţe de către cadrele didactice 

debutante/cu grad didactic II şi I; 
 Tendinţa elevilor de a deteriora bunurile materiale ale şcolii. 
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 Dezinteres faţă de rezultatele personale obţinute de elevi pentru promovare. 
               La învăţământul preprimar s-au realizat obiectivele prioritare prin activităţile desfăşurate, prin 
noua abordare educaţională. La început de an şcolar a avut loc evaluarea iniţală a preşcolarilor care a 
cuprins jocuri, fişe şi discuţii cu părinţii. În urma acestei evaluări s-au constatat următoarele: unii copii 
care au frecventat grădiniţa în anul precedent aveau formate deprinderile elementare igienico-
sanitare, psihomotorii, intelectuale, iar unii copii nu aveau formate deprinderile precizate, acestea 
formându-se pe parcursul primului semestru. Demersul educaţional a inclus valenţe formative: 
atragerea unor colaboratori, s-a realizat o bună comunicare între familie  şi grădiniţă concretizată prin 
participarea părinţilor la serbări, la lecţiile deschise, în sprijinul acordat grădiniţei în buna desfăşurare a 
temelor propuse. 

Au fost realizate expoziţii cu lucrările copiilor. S-a realizat un învăţământ de tip integrat prin 
amenajarea în grupă a ariilor de stimulare care permit copiilor să se manifeste independent, iar 
educatoarei să-i observe, să le aprecieze comportamentul şi să le evolueze progresele. De asemenea, 
s-au elaborat, confecţionat şi achiziţionat materiale didactice care au corespuns tematicilor, 
conţinuturilor de învăţare şi particularităţilor de vârstă ale copiilor. 

Rezultatele obţinute la nivelul învăţământului primar reflectă preocuparea învăţătorilor pentru 
însuşirea de către elevi a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor necesare pentru fiecare disciplină 
şi an de studiu. 

  În școala noastră, la învăţământul primar ,comisia metodică s-a constituit pe ciclu de 
învăţământ, cadrele didactice implicate colaborând cu succes pentru desfășurarea actului didactic în 
cele mai bune condiții, sperând la cele mai bune rezultate care se pot obține de la elevii claselor 
primare din școala noastră. 

Alte aspecte pe care le-am luat în considerare au fost organizarea de activităţi extracurriculare,  
asigurarea accesului la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; perfecţionarea 
metodologiei sistemului de evaluare; conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale (proiecte 
didactice, portofolii, teste); colaborarea şcoală-familie. 

Planificarea si proiectarea unitatilor de invatare s-au facut tinandu-se cont de precizarile facute 
la consfătuirea învățătorilor care a avut loc în septembrie, la începutul anului școlar, înainte de 
începerea cursurilor, in ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si programele scolare. 
S-a acordat o atentie mare modului de realizare a schemei orare a clasei, a orarului fiecărei clase, 
aceasta încercând să reflecte nevoile colectivului de elevi cu care se lucrează. Fiecărei unitați de 
invatare in parte i s-au alocat resursele temporale suficiente pentru însușirea cunoștințelor  
asigurandu-se astfel rolul pe care evaluarea trebuie sa il aibă, acela de a măsura calitatea actului 
educațional. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee 
activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate 
pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul 
de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, 
strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului 
primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare 
disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 
mecanismelor intelectuale ale acestora, în demersul didactic cadrele didactice au adoptat strategii de 
provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor 
în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 
algoritmice, modelatoare, problematice. Am aplicat la clasă, tehnici de implicare individuală sau în 
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grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor 
elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, 
de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a 
răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei 
nivele: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa 
şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. 

Analizand rezultatele obtinute se constata ca rezultatele pe transe de calificative sunt mult mai 
bune, pentru unii elevi la sfarsitul semestrului I decat la începutul anului școlar. In majoritatea cazurilor 
se constata ca unii dintre elevii cu calificative de insuficient au trecut la calificativul de suficient si cei 
cu bine la foarte bine. 

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat activități la care s-a 
participat cu toată școala conform graficului acestor activități întocmit la începutul anului, dar și 
activități distincte pe clase, fiecare învățător la clasa sa: 

 programe artistice-serbări şcolare de Crăciun; 

 excursii in imprejurimi; 

 participarea/premierea elevilor la concursuri diverse;  

 fiecare  clasă primară a avut de asemenea și activitate PSI, circulație corectă pe drumurile 

publice, apărarea/protejarea în caz calamități și dezastre natural precum și activități pentru 

combaterea violenței. 

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare, acţiunea pedagogică s-a 
centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 
preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la 
experienţele copiilor. 

S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează optimizarea 
desfasurarii procesului instructiv-educativ:  

 îmbunatatirea  competentelor de lectura;  
 articole de specialitate despre  importanta  lecturii  in  intelegerea  continutului; 
 realizarea de modele de teste de evaluare sumativă; 
 prezentarea unor exemple de buna practică; (înv. Crețu Magdalena). 

Fiecare cadru didactic a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru 
pentru fiecare clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi 
proiectarea unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formative, 
s.a. 

Prezenta la activitatile comisiei metodice a fost una foarte bună, toți membrii participând la 
cercurile pedagogice.  

Pentru buna funcționare a sistemului de comunicare intern/extern  (întâlniri de lucru, relatia 
invăţător-profesor, relaţia învăţător-învăţător, învăţător-echipa managerială, comunicarea din cadrul 
catedrei), relaţiile cadru didactic-elev se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi 
înţelegere, adeseori afectivitate. Elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă 
faţă de studiu, punctualitate, ţinută decentă, conduită morală. Cadrele didactice cultivă la elevi 
atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de afirmare şi autodepăşire. 

Interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, 
cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii, din acest motiv, fiecare învăţător a ales 

mailto:scdraguseni@yahoo.com


                                                   Scoala Gimnaziala “Luca Gavril”,  
                                                        loc.Draguseni, jud. Suceava 

 tel/fax: 0230536360, e-mail:scdraguseni@yahoo.com 
 
 

8 
 

şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situaţii diverse. Acest lucru a condus la 
menţinerea unui climat deschis în clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, 
familiaritate), precum şi a unui climat angajat (control sistematic al temelor, cunoştintelor , nivel 
ridicat de profesionalism şi de cerinţe- realizarea unor portofolii). 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat construirea unei 
comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate. 
Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. Unele cadre didactice au 
derulat programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au 
fost implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare. 

Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe grupe 
şi echipe de elevi. 

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 
permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi echipa managerială. Pentru a 
cunoaste parerile parintilor fata de activitatea desfasurata la clasa cadrele didactice au realizat si 
aplicat chestionare la sedintele cu parintii. 

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă, împărtăşindu-
ne reciproc din experienţa didactică (prezentarea de exemple de buna practica, interasistente, 
activitati demonstrative). S-a realizat o comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală, 
împreună cu care au fost organizate activităţi extracurriculare. 

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele 
de învăţare, la utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor curriculare. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată (toate cadrele 
didactice care predau la ciclul primar sunt titulare in scoala si au pregătire de specialitate) 
 În învăţământul gimnazial s-a avut în vedere proiectarea activităţilor în conformitate cu 
managementul fiecărei discipline şi al reformei,iar direcţiile prioritare de acţiune au fost cele reieşite 
din analiza evaluărilor iniţiale formative şi sumative, prin monitorizarea modului concret de aplicare a 
programelor şcolare, prin planificarea şi proiectarea activităţilor de învăţare, prin adoptarea 
activităţilor la metodologia de tip formativ. 
  S-a acordat atenţie cunoaşterii obiectivelor de referinţă din programele şcolare, selectându-se 
activităţile de învăţare corespunzătoare şi adaptate la particularităţile psihice şi fizice ale elevilor. 
Proiectarea s-a realizat conform ghidurilor existente. 
  Au existat proiecte didactice, scenarii didactice atractive, bazate pe învăţarea în clasă, au fost 
folosite metode activ-participative axate pe elev. 
  Puncte slabe: proiectarea deficitară a scenariului didactic prin enumerarea obiectivelor, a 
activităţilor de învăţare din curriculum, frecvenţa metodelor discriptive, folosirea abuzivă a metodelor 
moderne, lipsa planificărilor pe unităţi de învăţare (unele discipline), practicarea unui sistem de 
evaluare a cantităţii, nu a calităţii, nerespectarea în evaluare a elevului, a principiului diferenţierii. 
  Se impune o proiectare cât mai riguroasă a fiecărei activităţi de învăţare, o pregătire minuţioasă 
pentru fiecare oră de curs. 

Activitatea de formare continuă: 
S-a realizat prin studiul individual, prin comisii metodice, prin participarea la consfătuirile anuale, 

cercurile pedagogice sau prin acţiunile organizate de CCD. 
La unităţile de învăţământ din școala noastră, şi-au desfăşurat activităţi de formare continuă în 

cadrul comisiilor metodice, s-au susţinut activităţi demonstrative atât de educatori, învăţători cât și 
profesori   

În cadru comisiei metodice  a diriginţilor s-au purtat discuţii pe temele:,,Violenţa’’, ,,Abandon 
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şcolar’’, ,,Relaţia şcoală-familie’’,etc. 
S-a prezentat calendarul acţiunilor de formare continuă cadrelor didactice şi s-a urmărit 

participarea la  activităţi. 
Educaţia formală şi nonformală: 

       Activitatea desfăşurată în cadrul comisiei metodice a diriginţilor. 
La început de an şcolar s-a constituit la nivelul unităţii noastre şcolare prin decizie internă comisia 

metodică a diriginţilor. Din comisie fac parte diriginţii claselor V-VIII. Responsabilul comisiei a întocmit 
următoarele documente: Raportul privind activitatea desfăşurată la nivelul comisiei diriginţilor pentru 
anul şcolar anterior, Planul managerial pentru anul şcolar curent, Planul de activităţi pentru sem I şi 
portofoliul comisiei. Educatorii/învăţătorii/diriginţii au întocmit calendarul activităţilor extraşcolare 
pentru preşcolari/elevi şi planificarea activităţilor de suport educaţional pentru părinţii 
preşcolarilor/elevilor. Fiecare diriginte a întocmit la timp şi conform programei şcolare în vigoare 
planificările pentru orele de consiliere şi orientare şi deţine Caietul dirigintelui. Au fost planificate şi 
susţinute lectoratele cu părinţii elevilor, acestora fiindu-le aduse la cunoştinţă situaţia disciplinară şi 
situaţia la învăţătură. La prima şedinţă cu părinţii la fiecare clasă s-a stabilit comitetul de părinţi, iar la 
şeinţa pe şcoală s-a ales Comitetul reprezentativ al Părinţilor.  

Consilierul educativ al unităţii şcolare a prezentat în CP şi înaintat CA spre aprobare Calendarul 
activităţilor extraşcolare pentru anul şcolar în curs. Până în prezent s-au respectat aproape toate 
activităţile propuse, pentru fiecare dintre acestea existând proces-verbal, poze, promovare în mass-
media, etc. În cadrul activităţilor extraşcolare, s-au realizat expoziţii de desene, măşti, machete, 
felicitări, etc. 

Puncte tari: 
 Cadre didactice titulare 
 Respectarea principiului continuităţii a funcţiei de diriginte la toate clasele de elevi 
 Respectarea activităţilor planificate pe sem.I 
 Există comunicare între profesor-elev, respectiv între membrii comisiei 
 Lipsa abandonului şcolar 
 Lipsa actelor de violenţă 
Puncte slabe: 
 Portofolii incomplete ale unor membri ai comisiei  
 Număr insuficient de activităţi demonstative 
 Neprezentarea părinţilor la activităţile de suport educaţional 
Măsuri privind creşterea calităţii activităţii comisiei metodice a diriginţilor: 
 Monitorizarea cu atenţie a îndeplinirii sarcinilor funcţiei de diriginte de către responsabilul 

comisiei 
 Verificarea periodică a portofoliilor diriginţilor 
 Amplificarea activităţilor demonstrative în cadrul comisiei diriginţilor 
 Consiliul Școlar al Elevilor – proiecte concrete desfășurate, rezultate. 
La început de an şcolar elevilor şi cadrelor didactice li s-a prezentat legislaţia în vigoare privind 

constituirea CSE şi ocuparea funcţiilor din cadrul acestuia. Directorul unităţii şcolare prin decizie internă a 
numit responsabilul CSE, acesta fiind consilierul educativ. La nivelul unităţii noastre şcolare s-a constituit 
CSE respectând prevederile metodologiei. CSE funcţionează având la bază Regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare, care a fost aprobat în CA. Responsabilul CSE a întocmit portofoliul CSE. 

 Consiliul Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia părinţilor - proiecte concrete desfăşurate, rezultate 

obţinute. Relatia cu acest comitet se realizeaza prin director si CPPE realizandu-se documente de proiectare 

si evidenta precum , componenţa Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, planificarea lectoratelor cu părinţii, 
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plan managerial, etc. Consiliul reprezentativ al Părinţilor a fost stabilit la început de an şcolar conform 

legislaţiei în vigoare. Preşedinteşe Consiliului Reprezentativ al Părinţilor este membru CA şi membru CEAC.  

Rezultatele obținute la concursurile extraşcolare 

Nr.crt. Denumire concurs Premii obţinute 

I II III M PS 

1.  Tetratlon  echipe 1 - - - - 

2.  Grand Prix ‘’Cristina Casandra’’ - 1 1 - - 

3.  Cupa 1 Decembrie –Bacau 1 - - - - 

4.  Olimpiada gimnaziilor 1 - - 1 - 

5.  Festivalul de teatru Constantin Tanase Vaslui - 1 - - - 

6.  Festivalul de obiceiuri Tg. Neamt - 1 - - - 

7.  Concursul Gazeta Matematica 4 3 1   

8.  Concursul Național COMPER 50 43 38 - - 

9.  Concursul Lumina Math - - 2 - - 

                                            
                  Proiecte desfăşurate în parteneriat 
Educație rutieră 

Denumirea 
proiectului 

Scurtă descriere Organizator/ 
Perioada  

Participanţi / 
beneficiari 

Parteneri 

Proiect de 
colaborare – Poliţia 

Locală 

Reprezentatul poliției 
Draguseni, participă 

lunar la activitățile de 
prevenire a 

accidentelor rutiere și 
de informare privind 
regulile de circulație. 

Școala 
Gimnazială Luca 
Gavril Daguseni 

Intregul an 
scolar 

278 elevi 
grădiniţă -VIII 

Poliţia Locală 
Draguseni 

 
Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice 

Denumirea 
proiectului 

Scurtă descriere Organizator/ 
Perioada  

Participanţi / 
beneficiari 

Parteneri 

Proiect de 
colaborare – Cabinet 

medical 

Medicul/ asistenta 
medicala/ asistenta 
sociala de pe raza 

comunei Draguseni 
participă lunar la 

activitățile de 
prevenirepe linie 

sanitara. 

Școala 
Gimnazială Luca 
Gavril Draguseni 

Intrecgul an 
scolar 

Elevii ciclului 
gimnazial 

Cabinet medical:dr 
Bologa Maria 

Cabinet individual 
Luiza Nica 
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Cultura si traditii 

Denumirea 
proiectului 

Scurtă descriere Organizator/ 
Perioada 

Implementare 

Participanţi / 
beneficiari 

Parteneri 

Festivalul Zambet 
de copil 

S-a desfasurat un proiect 
de promovare a 
traditiilor locale 
referioare la obiceiurile 
de iarna. 

Școala 
Gimnazială Luca 
Gavril Draguseni 

Decembrie 
martie 

50 elevi Proiect de 
colaborare cu 

Asociatia Culturala 
Dumitru 

Dragusanu 

Evenimente din calendarul activităților educative 
 Balul Bostanului ; 
 Ziua Naţională a României ; 
 Ziua Educației  
 Ziua Mondială a Curățeniei ;                                                                                                                                                                                                          
 Ziua internatională a Toleranței; 
 Ziua Internațională a Drepturilor Copilului ; 
 Vine, vine Mos Craciun ; 
 Ziua Micii Uniri ; 
 Ziua Eminescu;etc 

  Activități pentru timpul liber 
1. Drumeţii în sat şi în împrejurimi (Mănăstirea Brosteni); 
2. Excursie” Iasi 100” 
3. Diverse întreceri sportive; 

Prin orele educative s-a urmărit cultivarea la elevi a sensibilităţii faţă de valorile morale, civice, 
educaţia intelectuală, patriotică, morală, juridică, rutieră, estetică, fizică. 

Şcoala a încheiat, în scopul evidenţierii activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare 
parteneriate. Au fost organizate acţiuni de înfrumuseţare a sălilor de clasă, acţiuni de curăţare a curţii, 
a spaţiilor din preajma şcolilor, a grădiniţei, acţiuni încheiate  unor evenimente din viaţa poporului, a 
comunităţii. 

Au fost organizate dezbateri, întâlniri cu lucrătorii de la poliţie, privind circulaţia pe drumurile 
publice, apărare civilă, acţiuni de prevenire a consumului de droguri, a delicvenţei juvenile, a traficului 
de persoane. 

N-am avut cazuri de violenţă în şcoală. Măsurile luate în şcoală au vizat aspecte punctuale de tip 
reactiv: limitarea accesului în şcoală a persoanelor străine, controlul cu implicarea profesorului de 
serviciu sau aplicarea mai strictă a Regulamentului şcolar. 

S-au organizat acţiuni cu părinţii la nivelul claselor și la nivelul şcolii. 
S-au organizat careuri, prezentându-se aspecte negative sau pozitive privind comportamentul 

elevilor. 
Pe linie de protecţie a muncii şi P.S.I. s-au asigurat condiţiile materiale şi s-au organizat activităţi 

în unităţile şcolare în aşa fel încât  să se prevină evenimente nedorite, efecte negative. 
DEZVOLTAREA ŞI RELAŢII COMUNITARE 

Pe tot parcursul semestrului I al anului şcolar s-a păstrat o strânsă legătură cu părinţii prin 
participarea acestora la şedinţele pe clasă/şcoală, prin consultarea acestora în luarea deciziilor cu 
privire la uniforme şcolare, activităţi extraşcolare, modificare RI, etc. Au fost implicaţi părinţii în acţiuni 
de voluntariat şi în acţiuni administrative desfăşurate pentru bunul mers al şcolii.  
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  La nivelul şcolii au fost încheiate parteneriate de colaborare cu toate instituţiile publice locale 
prin care s-au stabilit strategii comune în favoarea unei educaţii cât mai eficiente. 
 Există o comunicare permanentă cu reprezentanţii organizaţiei sindicale în luarea deciziilor cu 
privire la drepturile şi obligaţiile întregului personal. 
 În calitate de manager şcolar am contribuit la menţinerea unui climat constructiv atât în cadrul 
unităţii cât şi în relaţiile cu întreaga comunitate locală, ţinând cont de interesele beneficiarilor actului 
didactic şi de promovarea imaginii Şcolii Gimnaziale Luca Gavril Draguseni. 

Materialul a fost discutat în Consiliul Profesoral al unităţii, prezentat şi aprobat în şedinţa 
Consiliului de Administraţie. 

 
 
 
 

Director, 
Prof. Inv primar Munteanu Petrica 

..............................  
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