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INTRODUCERE 

 

 Profesia de dascăl este una vocațională.  Dar ce este vocația? Conform dicționarului, vocația 

este sinonimă cu aptitudine deosebită pentru o anumită artă sau știință; chemare, predispoziție pentru 

un anumit domeniu de activitate sau pentru o anumită profesiune. Unii dintre noi am avut timp să ne 

convingem că în meseria noastră este nevoie și de talent, dăruire, înțelegere, empatie, răbdare, ambiție, 

realism, echilibru emoțional și peste toate, de o rezistență uriașă în fața provocărilor.  

Provocări ce vin din partea unei legislații mereu în schimbare; din partea unor părinți excesiv 

de protectori sau a elevilor care au diferite așteptări: de la teme ușoare, note mari și un stil didactic cât 

mai lejer, până la copii conștiincioși, ușor de educat, doritori de performanță.  

Și totuși, fiecare dintre noi și-a găsit calea personală de a se defini profesional. Dar să nu uităm 

că respectându-ne meseria, ne arătăm respectul pentru cei cu care colaborăm (elevi, părinți, colegi) 

pentru  a le câștiga încrederea și pentru a ne asigua că respectul este reciproc. 

Celor ce doresc să rămână amintiri vii și plăcute în inimile elevilor (și nu numai), le doresc să-

și găsească satisfacția și bucuria din profesie (chiar dacă ar merita și o recompensă financiară pe măsura 

dăruirii). 

Fiți iertători și buni cu cei care merită, dar și severi când situația o cere. Arătați-vă omenia; 

pentru unii  fiți părinți,  pentru alții – duhovnici, iar când este nevoie, mângâiați-i, dați-le încredere și 

fiți-le suportul ce le lipsește!  

Numai așa vom ajuta elevii de astăzi să fie puternici, să discearnă binele de rău, să fie corecți, 

să judece faptele și nu aparențele, să aprecieze valoarea și ia atitudine în fața nedreptății.  

Fiți pentru cei ce astăzi stau în bănci, modele! 

Vă doresc să vă regăsiți în elevi eleganța stilului și a vorbei, blândețea și înțelepciunea. Fiți 

dascălii pe care i-ați iubit în copilărie, dar aduceți-vă nota personală și fiți renumiți, într-o mare de 

anonimi! 
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I. ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE ÎN PROCESUL DIDACTIC 

I.a. Resurse umane 

I.a.1. Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic angajat 

 În semestrul I al anului școlar 2014-2015 încadrarea la școala noastră  a fost  corespunzătoare 

planului de școlarizare aprobat de Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, în următoarea 

componență: la învățământ primar au funcționat 14 clase: 3 clase pregătitoare, 3 clase I, 2 clase a II-a, 

3 clase a III-a și 3 clase a IV-a; la învățământul gimnazial 8 clase, câte două pe fiecare nivel. Aceeaşi 

structură s-a păstrat şi pentru semestrul al II-lea. 

 Încadrarea pe posturi și catedre este cea cunoscută: 14 posturi la învățământul primar, iar la cel 

gimnazial, situația catedrelor este următoarea: Lb. română + lb. latină= 2 catedre; lb. engleză + lb. 

germană=  2 catedre; Lb. franceză = 1  catedră; Matematică+ 4 h CDȘ = 2 catedre; Fizică + chimie= 

1 catedră + 2 h PCO; Biologie + 6 h CDȘ= 1 catedră ; Cultura civică 4 h+ Istorie 10 h+ geografie 2 h= 

1 normă, Geografie-8 h PCO; Religie = 1 catedră+ 4 h PCO;   Desen și Muzică = câte 7 h  PCO;  Ed. 

fizică= 2 catedre;  Ed. tehnologică= 8 h+1 CDȘ=9h. 

 Situaţia cadrelor didactice se poate sintetiza astfel: 18 profesori, 13 profesori pentru 

învăţământul primar. 

În ce privește personalul didactic auxiliar, încadrarea este aceeași, ca în anii trecuți: 4,5  norme: 

informatician, administrator, administrator financiar, 0,5 normă bibliotecar, secretar-șef și 8,5 norme 

cu personal nedidactic: 3,5 norme de îngrijitori, 3 norme pentru muncitori întreținere și 2 paznici. 

Personal Total Titulari Completare 

normă 

PCO Master 

Cadre didactice 31 27 3 1 10 

Didactic auxiliar 5 5 - - 4 

Personal nedidactic 8 8 - - - 

 

 

La începutul anului școlar 2014-2015 au fost înscriși 517 elevi (la ciclul primar: 335 şi 182 

elevi la gimnaziu). La sfârșitul anului, au rămas 513 elevi.  

I.a.2. Elevi. Situația statistică a efectivului de elevi 
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Situația copiilor care nu se regăsesc în vechile efective, este determinată de schimbarea 

domiciliului  în alte localități, iar unii elevi și-au însoțit părinții în străinătate. Cazuri extreme, de 

migrare a elevilor în alte școli din localitate sunt în situația următoare: 

- Elevi veniți=  15 

- Elevi plecați= 27 

o 6 la La Colegiul Național „N. Gane”: (4-a V-a), (1-a VI-a), (1-a VIII-a); 

o 5 la Colegiul Tehnic „M. Băcescu” (a V-a); 

o 2 la Școala Gimnazială „Ion Irimescu” ( 1-a II-a, 1-a V-a) 

o 2 la Școala Gimnazială „M. Sadoveanu”: (1-a IV-a, 1 a V-a) 

o Alte localități: Suceava (2), Fântâna Mare (2); 

o Străinătate (9); 

La începutul anului școlar 2015-2016, noile efective sunt corespunzătoare datelor cuprinse în 

tabelul următor: 

 

Clasa Nr elevi înscrişi 

la începutul anului 

Pe nivel de clase Pe ciclu de 

învăţământ 

CP A 24 58 de elevi, 

cu o medie de  

29 elevi/clasă 

328 elevi 

CP B 34 

1A 24 69 de elevi , 

cu o medie de  

23 elevi/clasă; 

1B 17 

1C 28 

2A 32 67de elevi, cu o medie 

de  

22, 33elevi/clasă 
2B 16 

2C 17 

3A 30 48 de elevi, cu o 

medie de  

24 elevi/clasă; 

3B 18 

4A 32 86 de elevi, cu o 

medie de  

28,66 elevi/clasă 

4B 28 

4C 26 

5A 27 54 de elevi, cu o 

medie de  

27 elevi/clasă 

180 
5B 27 
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I.b. Resurse materiale 

Situaţiile prezentate sunt atribuţiile contabilului-şef, ec. Iulia Tărăboi, care are şi calitatea de 

preşedinte a Asociaţiei de Părinţi „Artur Gorovei”. În această dublă calitate, a prezentat cele două 

raporturi financiare. 

I.b.1. Raport financiar-contabil – din Bugetul Local, respectând capitolele şi cuantumurile ce revin 

şcolii conform metotologiei ce prevede încadrarea în bugetul dedus din aplicarea calculului conform 

plății pe elev. 

Modul de calcul al bugetului la cheltuieli de personal, pe anul 2015, calculat în ianuarie 

2015, conf. H.G. NR.9/2015: 

Forma de învățămant Nr de 

elevi 

Cost cf 

HG 9/2015 

Finanțare 

Ciclu primar 331 1.923 636.513 

Ciclu primar integrat 5 3.269 16.345 

TOTAL PRIMAR   652.858 

Ciclu gimnazial 178 2.520 448.560 

Ciclu gimnazial integrat 3 4.284 12.852 

TOTAL GIMNAZIU   461.412 

TOTAL CHELT. DE PERSONAL 517  1.114.270 

    

Invățământ gimnazial 301-800 elevi 

urban 

517 361 186.637 

TOTAL CHELT. MATERIALE 517  186.637 

 

Situaţia bugetului aferent anului 2015: 

6A 20 38 de elevi, cu o 

medie de  

19 elevi/clasă 
6B 18 

7A 26 38 de elevi, cu o 

medie de  

19 elevi/clasă 
7B 12 

8A 27 50 de elevi, cu o 

medie de  

25 elevi/clasă 
8B 23 

Total    508 
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Suma 

solicitată 

conform 

necesarului 

Suma 

calculată 

conform 

standardelor 

Suma 

alocată 

prin 

H.C.L. 

Ian.2015 

Suplime

ntare 

trim.II 

2015 

Buget 

actualizat 

Plăţi 

efectuate 

2015 

DEFICIT 

 

Salarii       

1.393.911 1.114.270 1.114.270 0 1.114.270 909.130 -279.641 

Hot.judecat       

584.235  400.900 147.100 548.000 547.559 -36.235 

 

Donaţiile  părinţilor din comitetele fiecărei clase sunt centralizate mai jos: 

Nr.Crt. Clasa Suma donată 

Sem I 

Suma donată 

Sem II 

 

1. CP A 365 90  

2. CP B 165   

3. CP C 435 360  

4. Clasa I-a A 510 460  

5. Clasa I-a B 45 200  

6. Clasa I-a C 355 240  

7. Clasa a II-a A 620 500  

8. Clasa a II-a B 432 340  

9. Clasa a III-a A 505 400  

10. Clasa a III-a B 515 420  

11. Clasa a III-a C 525 430  

12. Clasa a IV-a A 15   

13. Clasa a IV-a B 565 320  

14. Clasa a IV-a C 195 140  

15. Clasa a V-a A 155   

16. Clasa a V-a B 205 100  

17. Clasa a VI-a A 515 400  

18. Clasa a VI-a B 95   

19. Clasa a VII-a A 475   

20. Clasa a VII-a B 425   

21. Clasa a VIII-a A 195   

22. Clasa a VIII-a B 340 100  

     

 Total încasari  7.652 4.500  

 Sold 15 sept.2014 5.886,45  Sold 

03.02.2015 

17.968,03 

I.b.2. Asociația Părinților „Artur Gorovei” Fălticeni 

Asociaţia „Artur Gorovei”,  prin contribuţiile benevole ale părinţilor, a sprijinit în continuare 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”  în toate demersurile necesare pentru buna desfăşurare a 

procesului de educaţie a copiilor, în condiţii cât mai bune de igienă şi de funcţionalitate. 
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 Încasări 

decl.230/2013 

5.310 Încasări 

GOSCOM 

590,43 

 Încasări 

decl.230/2014 

4.152   

     

 Total încasări 23.000,45 Total încasări 23. 058,46 

 Total cheltuieli  5.032,42  Total cheltuieli  9.139,54  

 Sold la finele sem.I 

2014-2015 

17.968,03 Sold sem. al II-

lea 2014-2015 

13.918,92 

 

- Extinderea sistemului de supraveghere video, la AEL și sala de clasa cu predare limba engleză 

intensiv – 817,45 lei 

- Procurarea unui set complet de veselă pentru protocol – 620,67 lei 

- Procurarea a 2 role fax – 24,06 lei 

- Lucrări de amenajare a două săli de clasă, înlocuire integrală rețea electrică – 4.781,92 lei 

- Baloane pentru evenimentul concurs „Ai și tu talent” – 32 lei 

- Reparații instalație sanitară – 7,50 lei 

- Imprimantă color pentru diplome școlare, pliante, invitații, etc. – 1.000 lei 

- 2 radio-casetofoane - premiu pentru concursul „Colectează selectiv” – 576 lei 

- Baterii microfoane – 18,60 lei 

- 3 panouri plută-  premiu pentru concursul „Colecteaza selectiv” – 192 lei 

- Cărți- premii pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură – 212 lei 

- Premiu pentru elevele cu media 10 în anul școlar 2014-2015 – 300 lei 

- Hârtie cartonată pentru diplome – 153 lei 

- Carte pentru biblioteca școlii – 296 lei 

- Chitanțier – 5 lei 

- Comisioane bancare – 103,34 lei 

 Total cheltuieli sem.II –   9.139,54 lei 

 Sold la data raportarii – 13.918,92 lei 

De asemenea, prin intermediul Asociaţiei „Artur Gorovei” s-au gestionat fondurile pentru 

sponsorizarea organizării la nivelul şcolii a etapelor I şi II ale Concursurilor Euclid, atât la limba 

română şi matematică,  pentru unităţile de învăţământ din municipiul Fălticeni şi din zonă. Suma totală 

rulată prin asociaţie a fost de 16.960 lei.  

Au fost depuse, pentru anul 2014, la Direcția Finanțelor Publice 57 declarații 230, privind 

redirecționarea cotei de 2% din impozitul pe salariu. 
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Mulţumim tuturor părinţilor din asociaţie pentru implicarea în aceste activităţi, care susțin și prin 

acest demers, creșterea prestigiului şcolii. 

Suportul material al părinților se regăsește în aportul adus la nivelul colectivelor de elevi,  

pentru creșterea condițiilor și crearea unui climat cât  mai aproape de acela al unui învățământ de înaltă 

clasă. Aceste contribuții se observă la următoarele clase: 

a)Clasele pregătitoare: 

-CP A: Cumpărarea unei table de ceramică, albă, magnetică , în valoare de 600 lei 

-CP B: Achiziționarea unei imprimante; 

- CP C: Confecţionarea unor ornamente cu prilejul diferitelor evenimente şi aranjarea sălii de 

clasă; 

b)clasa I: 

- I A:donații către fondul Asociației de Părinți „Artur Gorovei”; amenajarea sălii de clasă specific 

anotimpurilor și proiectelor derulate; asigurarea fondului de premiere de la sfârșit de an școlar (cărți, 

CD-uri, obiecte de papetărie, obiecte ornamentale, diplome, în valoare de 500 lei); 

c) clasele a II-a: 

- II A: Pregătirea clasei pentru anotimpul primăvara; 

- II B: Crearea unui ambient plăcut în clasă; 

d)  Clasele a IV-a:  

- IV A: Achiziționarea de consumabile pentru imprimantă, cumpărarea de cărți  pentru premierea 

elevilor din fonduri proprii; 

- IV B: Achiziționare de toner , ornamente de 8 Martie; 

- IV C: Susținerea cu premii pentru concursurile de la nivel de clasă (cărți, diplome); 

e) clasa a V-a A: Repararea celor 30 de bănci; 

f) clasa a VII-a A: Cumpărare de  produse de întreținere și curățenie; 

g) clasa  a VIII-a B:  Achiziționarea și instalarea ușii de la intrare;                       

- prof. Scripcaru Iuliana - realizarea  materialelor didactice vizuale și audio-vizuale; 

- prof. Cepoi Oana -  amenajarea unor expoziții tematice pe holurile școlii și cabinete; 
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II. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

II.a. Situația la învățătură și purtare, la sfârșitul semestrului al II-lea 

II.b. Frecvenţa elevilor 

 Deși învățământul românesc oferă tuturor elevilor șansa de a absolvi opt clase, cu condiția să 

le frecventeze, unii dintre aceștia, nu au înțeles cât de importantă este școala în definirea lor ulterioară. 

De aceea, poate, nu iau în serios prezența la cursuri, înregistrând un număr mare de absențe. 

La nivel de clase, situația frecvenței elevilor de la învățământul gimnazial, se regăsește în 

situația prezentată de d-na prof. Haidău Adelina. 

 

 

 

Elevi inscrisi 

la inceput de 

an

Elevi ramasi la 

sfarsitul 

semestrului

Numar elevi 

promovati

1 2 3 TOTAL FETE

Total Total Total 5-6.99 7-8.99 9-10 1 obiect 2 obicte Total
din care: 

feminin

CPA 24 21 21

CPC 28 29 29

CPB 18 16 16

TOTAL 70 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1A 30 32 32 5 27

1B 16 17 17 2 4 11

1C 18 18 18 2 16

TOTAL 64 67 67 100,00 2 11 54 0 0 0 0 0 0

2A 30 31 30 2 8 20 1

2B 21 17 17 1 16

TOTAL 51 48 47 97,92 2 9 36 1 0 0 0 0 0

3A 32 33 33 6 27

3B 27 27 27 27

3C 29 29 26 4 26

TOTAL 88 89 86 96,63 0 10 80 0 0 0 0 0 0

4A 25 25 25 4 15 6

4B 25 25 25 8 17

4C 11 12 10 1 5 4 2

TOTAL 61 62 60 96,77 5 28 27 0 0 0 0 2 0

TOTAL I-IV 334 332 326 98,19 9 58 197 1 0 0 0 2 0

5A 20 20 18 10 8 2

5B 18 20 18 12 6 1 1

TOTAL 38 40 36 90,00 0 22 14 3 0 1 0 0 0

6A 27 24 23 14 9 1

6B 11 11 8 7 1 1 2

TOTAL 38 35 31 88,57 0 21 10 2 2 0 0 0 0

7A 27 29 27 4 21 2 1 1

7B 27 27 18 1 12 5 5 4

TOTAL 54 56 45 80,36 5 33 7 6 0 1 0 4 0

8A 24 24 16 2 10 4 6 1 1

8B 27 27 26 1 17 8 1 1

TOTAL 51 51 42 82,35 3 27 12 6 1 1 1 1 0

TOTAL V-VIII 181 182 154 84,62 8 103 43 17 3 3 1 5 0

Din care: Promovati pe medii: Corigenti la:

5 6CLASA 
TOTAL 

PROMOVATI (%)
7

Cu situatia scolara 

neincheiata
REPETENTI LA 15 

IUNIE
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 Îngrijorătoare este situația înregistrată la nivelul claselor a VII-a, ceea ne obligă să luăm toate 

măsurile de previre, pentru a preîntâmpina  repetarea acestui fenomen și în acest an școlar. 

 Numărul mare de absențe a înfluențat și situația la învățătură a elevilor ce au avut o frecvență 

scăzută, iar în unele cazuri, s-au înregistrat situații speciale la sfârșit de an școlar: de amânați anual 

(elevi: clasele a V-a, a VII-a, a VIII-a), repetenți (5 elevi- 4 de la clasa a VII-a, 1- clasa a IV-a) și () 

corigenți la sfârșitul semestrului al II-lea :  

- Clasa a VIII-a A: limba română: 3 elevi,  limba franceză – 1 elev, biologie -1 elev, istorie – 3 

elevi, matematică – 1 elev; 

Clasa 
Total 

absențe, 
din care 

Motivate Nemotivate 

CPA       

CPC 65 53 12 

CPB       

TOTAL 65 53 12 

1A 10 10 0 

1B 13 13 0 

1C 19 19 0 

TOTAL 42 42 0 

2A 88 88 0 

2B 277 273 4 

TOTAL 365 361 4 

3A 121 121 0 

3B 27 19 8 

3C 45 27 18 

TOTAL 193 167 26 

4A 73 73 0 

4B 20 20 0 

4C 118 108 10 

TOTAL 211 201 10 

TOTAL I-IV 876 824 52 

     

5A 103 103 0 

5B 435 293 142 

TOTAL 538 396 142 

6A 253 253   

6B 115 85 30 

TOTAL 368 338 30 

7A 669 204 465 

7B 654 278 376 

TOTAL 1323 482 841 

8A 708 182 526 

8B 639 413 226 

TOTAL V-VIII 1347 595 752 

TOTAL CP-VIII 3576 1811 1765 
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-  Clasele V-VII :  istorie – 7 elevi, cultură civică – 1 elev, fizică – 3 elevi, matematică – 2 elevi, 

biologie – 3 elevi, chimie – 2 elevi; 

- Clasa a II-a:  Matematică şi explorarea mediului: 1elev; 

B. Elevi cu număr mare de absențe motivate / nemotivate sem II 

       

Nr. 

crt. 
Elevul Clasa 

Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Nota la 

purtare 

1 Maxim Bogdan V B 282 282    - repetent 

2 Nedelcu Laurențiu -Daniel VI B 77 77    - 7 

3 Văduva Nicolae-Sorin VII A 346 346    - repetent 

4 Petianu Iasmina VII B 159 129 30 8 

5 Stratan Florina VII B 80 76 4 9 

6 Ungureanu Alexandru-Ionuț VII B 154 153 1 repetent 

7 Dăniloaia Petrică VIII A 180    - 180 repetent 

8 Mariniuc Alexandru VIII A 116 79 37 8 

9 Popovici Simona VIII B 265 265   -  6 

 

Analiza SWOT – 

 Comisia pentru verificarea ritmicității notării și monitorizareafrecvenței elevilor 

 

   S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

   -responsabilul cu monitorizarea frecvenței 

elevilor a verificat lunar portofoliul cu situația 

absențelor;                                                                 

- majoritatea cadrelor didactice din școală 

realizează la timp notarea ritmică a elevilor;                              

 - 4364 de absențe la nivelul școlii 

înregistrate la sfârșitul sem al II-lea,  din care 

2354 absențe motivate și 2010 absențe 

nemotivate; 

- 7950 de absențe la nivelul școlii înregistrate 

la sfârșitul anului școlar, din care 4110 

absențe motivate și 3830 absențe nemotivate;                        

-  

O (OPORTUNITĂȚI) T (AMENINŢĂRI) 

  -implicarea profesorilor diriginți în ceea ce 

privește absenteismul unor elevi  și solicitarea 

sprijinul psihologului școlar în vederea 

soluționării cazurilor de absenteism și de 

prevenire a acestora;                                              

-implicarea mai mare a părinților în 

activitatea școlii, în sprijinirea elevilor la 

învățătură  

-număr redus de cadre didactice care nu 

realizează la timp notarea ritmică; 

 - dezinteresul unor părinți în colaborarea cu 

școala  îngreunează munca profesorilor 

diriginți în stabilirea motivelor 

absenteismului;                                             

 - plecarea părinților în străinătate  duce la un 

grad ridicat de absenteism de la orele de curs 

în rândul elevilor;                                                                     

-lipsa unei notări ritmice duce la scăderea 

interesului elevilor pentru disciplinele / 

disciplina respectivă; 

 

 Rolul Consiliului școlar al elevilor este important, prin implementarea și derularea unor 

proiecte, care să aibă un ecou în rândurile colectivelor de elevi și de părinți de la nivelul școlii. 
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Analiza SWOT - Consiliul Școlar al Elevilor (CȘE) 

Prof. Haidău Adelina 

 

   S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

   -formarea unui comportament responsabil al 

elevilor  într-o instituție școlară;                                                            

- atragerea elevilor în organizarea unor activități 

cu caracter extracurricular și extrașcolar; 

   -slaba colaborare dintre școlă și familie la 

unii elevi în ceea ce privește activitățile 

derulate; 

O (OPORTUNITĂȚI) T (AMENINŢĂRI) 

   -promovarea dialogului și a comunicării între 

elevi în vederea cunoașterii problemelor școlii și 

a soluționării lor; 

   -cultivarea în rândul tuturor elevilor și a 

părinților a conștiinței responsabilității 

sociale; 

 

II.c.1.Rezultate înregistrate de elevi în urma susținerii Evaluării Naționale la clasele 2, 4, 6 

 Elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a au susținut și în acest an evaluări la sfârșit de an școlar, 

care au avut drept scop evaluarea competențelor fundamentale la finele clasei a II-a (scris-citit și 

matematică), evaluarea competențelor dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (limba română 

și matematică), evaluarea elevilor de la finalul clasei a VI-a (ariile curriculare Limbă și comunicare, 

Matematică și științe ). 

 Realizarea itemilor, în urma încărcării pe platforma ministerului, pot fi observabili în cele ce 

urmează: 

La clasa a II-a:  
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La clasele a IV-a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele de la clasa a VI-a:  

 

 

 

 

 

 

 

II.c.2. Rezultate înregistrate de elevi în urma susținerii Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 

 În acest an, elevii claselor a VIII-a au înregistrat o situație din cele mai bune, un singur elev 

înregistrând o notă sub 5, la matematică/ media generală. 

Medii între: Lb.română Matematică Media generală 

1-1,99 0 0 0 

2-2,99 0,00 0,00 0,00 

3-3,99 0,00 1,00 0,00 

4-4,99 0,00 0,00 1,00 
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sub 5 0,00 1,00 1 

5-5,99 4,00 8,00 6,00 

6-6,99 6,00 9,00 5,00 

7-7,99 11,00 4,00 12,00 

8-8,99 14,00 8,00 11,00 

9-9,99 7,00 10,00 7,00 

10 0,00 2,00 0 

Total 42,00 42,00 42 

 

 Toți cei 42 de s-au înscris la licee, după repartiția computerizată, lor alăturându-li-se și cei ce 

au optat pentru filiera învățământului profesional, inclusiv cei care au promovat clasa a VIII-a, după 

susținerea examenului de corigență : 

Liceul Total Filologie Mate-
info 

Științe 
sociale 

Științele 
Naturii 

Turism Eco-
nomic 

Ind. 
textilă 

Electric Agricultura Construc
tii 

silvic Meca
nic  

CT„M.Băcescu” 
Fălticeni 

21 2 3 2 3 5 - 4 2 - - - - 

Colegiul 
„V.Lovinescu” 
Fălticeni 

14 - - - - 4 1 - - 4 1 3 1 

CN „Nicu Gane”  
Fălticeni 

11 3 3 5 - - - - - - - - - 

Liceul Arta 
Suceava 

1 - - - - - - - - - - - - 

CT „Petru 
Mușat” Suceava 

1 - - - - 1 - - - - - - - 

CN 
„M.Eminescu” 
Suceava 

1 - - 1 - - - - - - - - - 

CN Informatică 
”G.Moisil” Iași 

1 - 1 - - - - - - - - - - 

Total 50 5 7 8 3 10 1 4 2 4 1 3 1 

 

II.d. Rezultate înregistrate de elevi la concursuri și competiții sportive 

 Elevii coordonați de cadrele școlii, s-au înscris la diferite competiții școlare, care au evidențiat 

calitățile artistico-plastice, talentul actoricesc și și cel muzical, dar și în ce privește evaluarea 

cunoștințelor la disciplinele de bază matematică, limba română, limba engleză, cât și puterea de a 

sintetiză a cunoștințelor din diferite arii  și domenii de interes.  

Denumirea activităţii Număr participanţi- 

profesori coordonatori 

Descriere succintă/ 

Rezultate 

Euclid- limba română 

(național) 

52 elevi 

prof. Benke C:, Triși A.,Clipa D.,  

Negre A., Ilincăi D. 

Premiul I-16 elevi 

Premiul II-14 elevi 

Premiul III-15 elevi 

Mențiune-13 elevi 
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Euclid- matematică 

(național) 

46 elevi 

prof. Benke C.,Triși A.,Clipa D., 

Negre S.,Negre A., Ilincăi D. 

Premiul I-13 elevi 

Premiul II-6 elevi 

Premiul III-5 elevi 

Mențiune-10 elevi 

Comper- limba română 

(național) 

219 elevi 

prof. Benke C.,Tofan V.,Vasilache 

M.,Pavăl L Oșlobanu M.,Negre 

S.,Prisacariu D.,Ștefan,F., Triși A.,.,Tofan 

M.,Clipa D., Ilincăi D. 

Premiul I-101 elevi 

Premiul II-61 elevi 

Premiul III-32 elevi 

Mențiune-18 elevi 

Comper- matematică 

(național) 

165 elevi 

prof. Benke C.,Tofan V.,Vasilache M., 

Prisacariu D.,Ștefan F.,Triși A.,Pavăl 

L.,Negre S.,Tofan M.,Clipa D., Ilincăi D. 

Premiul I-64elevi 

Premiul II-49 elevi 

Premiul III-36 elevi 

Mențiune-25 elevi 

Eurojunior 

(național) 

159 elevi 

prof. Tofan V.,Vasilache M.,Negre 

S.,Oșlobanu M.,Ștefan F.,Triși A.,Pavăl 

L.,Tofan M.,Clipa D.,Negre A. 

Premiul I-29 elevi 

Premiul II-45 elevi 

Premiul III-56 elevi 

Mențiune-29 elevi 

Poveștile Cangurului 

(internațional) 

29 elevi 

prof. Oșlobanu M., Negre A.,Clipa D. 

Premiul I-22 elevi 

Premiul II-7 elevi 

Iarnă de poveste-

concurs de educație 

plastic (național) 

4 elevi 

prof. Tofan M.,Tofan V. 

Premiul I-1 elev 

Premiul II-2 elevi 

Premiul III-1 elev 

Simpozion internațional 3 elevi 

prof. Vasilache M.  

Premiul I-1 elev 

Premiul II-1 elev 

Premiul III-1 elev 

Gazeta matematică 

junior 

(național) 

15 elevi 

prof. Vasilache M,Ștefan F.,Triși A.,Clipa 

D. 

Premiul I-6 elevi 

Premiul II-3 elevi 

Premiul III-2 elevi 

Mențiune-4 elevi 

Ziua Culturii 

Fălticenene 

(local) 

3 elevi 

prof.Vasilache M. 

Premiul I-1 elev 

Premiul II-1 elev 

Premiul III-1 elev 

Fii inteligent la 

matematică(național) 

2 elevi 

prof. Triși A. 

Premiul I-1 elev 

Premiul II-1 elev 

Ritmuri 

(județean) 

Trupa de dans Number One a cl. a III-a C 

prof. Triși A. 

Premiul III-1  

 

O zi din viața mea 

(național) 

1 elev 

prof. Tofan M. 

Premiul I-1 elev 

 

Spring-concurs de artă 

și creație 

literară(național) 

1 echipaj Premiul I-1  

 

Peștișorul de aur-

concurs de 

folclor(internațional) 

1 formație de dansuri, 

cl.a II-a A și a IV-a B,  

prof. Negre A.,Clipa D. 

Mențiune-1  

Simfonii de 

primăvară-concurs de 

creație artistico-plastică 

(interjudețean) 

6 elevi 

prof. Negre A.,Negre S. 

Premiul I-3 elevi 

Premiul II-1 elev 

Premiul III-1 elev 
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Copilărie – vis și 

inocență (național) 

5 elevi 

prof. Crăciun D. 

Premiul I-3 elevi 

Premiul II-1 elev 

Premiul III-1 elev 

Cu primăvara-n suflet    
(național) 

1 elev 

prof. Crăciun D. 

Premiul I-1 elev 

Să spunem nu  

violenței! (național) 

2 elevi 

prof. Crăciun D. 

Premiul I-2elevi 

Comper, limba română 

etapa a II-a (național) 

 

28 elevi - prof. Crăciun D. 

22 elevi - prof. Păduraru S. 

Premiul I-1 elev 

  -1elev etapa finala 

Premiul II-14 elevi 

Premiul III-15 elevi 

Mențiune-21 elevi 

„Astronomie şi 

Astrofizică” (naţional) 

1 elev 

Prof. Arcip A. 

Premiul I-1 elev 

Concurs 

national(lb.engleză) 

60 elevi 

prof. Nisioi B., prof. Ciornei A. 

Premiul I-5 elevi 

Premiul II-15 elevi 

Premiul III-32 elevi 

Mentiune-8 elevi 

„Frumusețile iernii”                

(internațional) 

1 elev 

prof. Haidău A. 

Premiul I 

„Frumusețile 

anotimpurilor”   
(internațional) 

4 elevi 

prof. Haidău A. 

Premiul -1 elev 

Premiul III-2 elevi 

Mentiune-1 elevi 

Numai poetul... 

(județean) 

Echipajul școlii(4elevi) 

Desenatorul (1elev), Recitatorul(1elev) 

prof. Crăciun D, prof. Păduraru S. 

Premiul I-3premii 

Concurs „Hristos a 

Înviat!”(regional) 

2 elevi 

prof. Haidău A. 

Premiul I- 1 elev 

Mentiune-1 elev 

Concursul de chimie 

„Descoperă şi 

Tu!”(județean) 

3 elevi 

Prof. Arcip A. 

Premiul II-3 elevi 

„Iarna prin ochi de 

copil”(internațional) 

1 elev 

prof. Haidău A. 

Premiul II-1elev 

Concurs „Sfânul Ioan 

cel Nou de la Suceava” 
(județean) 

1 elev 

prof. Haidău A. 

Mentiune- 1 elev 

De ce este importantă 

ora de religie pentru 

mine (județean) 

1 elev 

prof. Haidău A. 

Mentiune- 1 elev 

Concurs de recitare la 

Putna (județean) 

1 elev 

prof. Păduraru S. 

Premiul II-1elev 

 

 Rezultatele notabile au fost obținute de elevii școlii noastre și la olimpiadele școlare. Au avut 

ca finalitate, pe lângă recunoașterea la nivelul inspectoratului, fapt ce i-a promovat pe colegii noștri în 

elita cadrelor didactice de la nivelul județului,  și notarea pe listele profesorilor performanți, de la 
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nivelul comunității. Inițiativa de recompensare a dascălilor și a elevilor de nota 10, revine Consiliului 

Local. Cei care s-au regăsit pe listele aprobate în ședința Consiliului Local, sunt: 

Olimpiada de educație civică 

(județean) 

 prof. Tofan Mioara Mențiune- 4 elevi 

Olimpiada de limba și literatura 

română (județean) 

prof. Crăciun Dana Premiul III- 1elev 

Olimpiada de fizică (județean) prof. Arcip Ana Mențiune- 2 elevi 

Olimpiada de religie (județean) prof. Haidău Adelina Premiul I-1 elev 

Premiul II-3 elevi 

Olimpiada de cultură civică prof. Scripcaru Iuliana Mențiune- 4 elevi 

  

Felicit colegii cu asemenea reușite  și le doresc să simtă gustul succesului tuturor celor ce își 

doresc  să se dedice performanței - la nivel județean, și de ce nu, național! Cheia succesului e la cei ce 

au descoperit copii talentați, capabili de muncă susținută și cei care doresc să iasă din anonimat. 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei-  

prof. Negre Adriana și prof. Tocănel Alexandra 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

-Participarea în număr mare a elevilor, la multe 

concursuri, cu rezultate foarte bune obținute; 

-Acestea reprezintă o altă modalitate de testare a 

nivelului de pregătire a elevilor; 

-Reprezintă motivarea elevilor capabili de 

performanță pentru a se pregăti suplimentar; 

-Implicarea cadrelor didactice în organizarea 

concursurilor și evaluarea elevilor; 

-Implicarea Asociației de Părinți A. Gorovei în 

organizarea concursurilor; 

-Datorită Asociației sportive Sprint  a școlii elevii 

pot participa la OSSN; 

-Taxe mari pentru înscrierea la unele concursuri; 

-Nerespectarea termenelor limită pentru 

predarea datelor necesare centralizării acestora; 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

-Posibilitatea vizualizării de către elevi și părinți 

a rezultatelor obținute, în urma postării acestora 

pe site-ul școlii, asigurând transparența acestor 

competiții; 

-Obținerea unor premii și diplome de către elevii 

și cadrele didactice implicate; 

 

-Organizarea unor concursuri numai în anumite 

centre aprobate, duce la scăderea numărului de 

participanți; 
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III. FORMARE CONTINUĂ 

Responsabil: prof. Trişi Alexandrina 

NR. 

CRT. 

CADRUL 

DIDACTIC 

A) CURSUL, MASTERATUL, 

ALTE FORME 

PERIOA

DA 

CREDI

TE 

1.  Benke Carmen 

Elena 

-Participare la programul«Formarea 

formatorilor locali»-certificat de formator cu 

specializarea Educaţia adulţilor, CCD 

Botoşani; 

-Curs «Management şi comunicare»- modulul 

II, organizat de USV , Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei Suceava; 

2- 19 

februarie 

2015 

 

martie-mai 

2015 

 

30 ore 

 

 

 

30 CPT 

 

2.  Vasilache Maria Magister XXI- management şi comunicare; 2015  

3.  Ilincăi Daniela Programul de training "Dascăli informați! 

Dascăli avansați!" 

Iulie-

august  

48 ore 

4.  Oşlobanu 

Mariana 

Obţinerea gradului didactic I; Mai, 2015 90 CPT 

5.  Pavăl Luminiţa MAGISTER XXI-Management şi comunicare 

didactică- cursuri de formare profesională 

iniţială; 

Examen de titularizare în învatamantul primar;   

2015 30 CPT 

6.  Ciornei Alina- 

Dana 

- Masterat Cultură și Civilizație Britanică în 

Contextul Globalizării; 

- Programul de Studii Psihopedagogice nivel II; 

- Examen de obținere  definitivatului în 

învățământ; 

2014-2015 

 

2014-2015 

August 

2015; 

 

 

 

90 CPT 

7.  Tanasă Ionuț -Managementul proiectelor europene; 02-04 

2015 

15 CPT 

8.  Onu Mariana -Susținerea lucrării pentru obținerea gradului I;  Iunie 2015 90 CPT 

9.      
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NR. 

CRT. 

CADRUL 

DIDACTIC 
B) SIMPOZIOANE/SEMINARII PERIOADA 

1.  Tofan Victor Simpozion internaţional Petricani, Neamţ: Etic şi 

estetic în actul didactic –„Disciplina şcolară o 

problemă mereu actuală”; 

Simpozion naţional Iaşi, Învierea Domnului „Tradiţii 

şi obiceiuri de Paşti în zona Fălticeni” 

Febr. 2015 

 

 

Apr. 2015 

2.  Vasilache Maria  Simpozion internaţional Petricani, Neamţ: Etic şi 

estetic în actul didactic „Beneficiile activităţilor 

extraşcolare în actul didactic; 

Febr. 2015 

3.  Ilincăi Daniela  Sesiune interjudețeană de comunicări științifice a 

cadrelor didactice – CCD Suceava alitatea și 

excelența în formarea continuă 

Febr. 2015 

4.  Trişi Alexandrina  Participare la Conferinţa Internaţională „Practici 

educaţionale outdoor pentru adulţi”, organizată de 

Asociaţia Regională pentru Educaţie şi Dezvoltare 

(ARED) în Suceava, România, în cadrul proiectului 

multilateral Grundvig              „ Practical Outdoor 

Educational techniques – POET”; 

21.05.2015 

5.  Tofan Mioara  Simpozion internaţional Petricani, Neamţ: Etic şi 

estetic în actul didactic –„Disciplina şcolară o 

problemă mereu actuală”; 

Simpozion naţional Iaşi, Învierea Domnului „Tradiţii 

şi obiceiuri de Paşti în zona Fălticeni”; 

Febr. 2015 

 

 

Apr. 2015 

6.  Clipa Dumitriţa  Simpozion Internaţional: Metode tradiţionale şi 

moderne folosite în activitatea didactică- Feteşti; 

 

7.  Onu Mariana Participare la Conferința Internațională AFASES: 

- ,,Terapiile ocupaționale centrate pe copil”; 

- ,,A fost odată ca niciodată...sau despre 

basmul terapeutic”; 

- ,,Parteneriatul profesor-elevi-părinți, 

evaluare și intervenție în situații școlare 

dificile”. 
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Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

-cadrele didactice își cunosc propria nevoie de 

formare şi perfecţionare continuă şi reacţionează 

în consecinţă; 

- toți colegii au acces la informaţii din domeniul 

formării continue, privitoare la desfăşurarea 

cursurilor şi programelor de formare de interes; 

 

- unele cadre didactice manifestă dezinteres 

pentru propria formare continuă. 

 

O (OPORTUNITĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

-posibilitatea colaborării cu CCD şi USV în 

vederea absolvirii cursurilor şi programelor de 

formare oferite de aceste instituţii; 

-distanţa relativ mică până la Suceava face 

posibilă participarea fără probleme a cadrelor 

didactice la cursurile de formare dorite; 

- dezinteresul pentru perfecţionare poate genera 

scăderea calităţii actului didactic oferit de 

cadrele didactice. 

 



 

22 
 

IV. RESPONSABILITĂȚI ȘI ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE LA NIVELUL COMISIILOR 

METODICE ȘI ALE ARIILOR CURRICULARE 

 

 

IV.a.  Activităţi  derulate în cadrul ariilor curriculare și al comisiilor metodice, ce au urmărit 

valorificarea experiențelor pozitive profesionale prin: 

 

IV.a.1. Lecții demonstrative: 

 Prof. Negre Adriana- la disciplina Educaţie plastică, clasa a III-a A, iunie 2015; 

 Prof. Pavăl Luminiţa - Lecţie demonstrativă pentru susţinerea examenului de titularizare în 

învăţământul primar,  iunie 2015; 

 Prof. Ciornei Alina - Planning a holiday, Clasa a VII-a B, martie 2015; 

 Prof. Stratulat Ana - Interpretări geometrice ale reprezentărilor grafice a unor funcții, 

februarie, 2015; 

 Prof. Tănasă Ionuţ - Importanța jocurilor în dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor, clasa a 

V-a B, iunie 2015; 

 Prof. Ana Arcip  – „Ce mi-aş dori sǎ profesez în viaţǎ?” clasa a VI a B, mai 2015; 

 

IV.a.2. Referate: 

 prof. Oşlobanu Mariana - Susţinerea lucrării metodico-didactice pentru obţinerea gradului 

didactic I; 

 prof.Prisacariu Daria - „Asigurarea succesului scolar prin evaluare formativă”- iunie 2015; 

 prof. Ştefan Florentina -„Efectele Mass- media asupra educaţiei”- februarie 2015; 

 prof. Trişi Alexandrina - ,, Proiectarea didactică și mijloacele didactice moderne  utilizate în 

orele de educație plastică”- martie 2015; 

 prof. Pavăl Luminiţa – „Modalităţi de dezvoltare a deprinderilor artistice ale elevilor prin 

intermediul parteneriatului dintre şcoală şi muzeul de artă”- aprilie; „Metode moderne de 

predare- învățare specifice claselor I-IV”- aprilie; „Abordarea integrată a conținuturilor la aria 

curriculară  Limbă și comunicare”- iunie 2015; 

 prof. Tofan Mioara- „Valențe educative ale parteneriatului educațional interșcolar”- februarie 

2015; 

 prof. Victor Tofan - „Disciplina școlară – o ,,banală” chestiune majoră” - februarie 2015; 
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 înv. Buleu Viorica - „Abordarea integrată a limbii și literaturii române în ciclul primar”- Martie 

2015; 

 prof. Vasilache Maria - ,,Beneficiile activităților extrașcolare în actul didactic”- Aprilie 2015; 

 prof. Clipa Dumitrița - „Calitatea în educaţie - rolul CEAC la nivelul şcolii”- Aprilie 2015; 

 prof. Benke Carmen - „Noile standarde  naționale” – Iunie 2015; 

 prof. Liliana Livinți –„Ne pregătim pentru manualul digital, ne pregătim pentru viitor” sau 

„Influența calculatorului în procesul de învățământ: pozitivă sau negativă?”  - Aprilie 2015; 

 prof. Gheorghița Balaci –„De ce avem nevoie de matematică și științe?” - Aprilie 2015; 

 prof.Arcip Ana – „Rolul activităților practice în formarea competențelor la fizică și chimie”-

mai 2015; 

 prof.Tofan Marghioala –„Importanța disciplinei educației tehnologice în gimnaziu. 

Încotro ne îndreptăm?”- mai 2015; 

 prof.Tocănel Alexandra, Tanasă Ionuț- “Sport- toleranţă -performanţă”- iunie 2015; 

 prof. Scripcaru Iulina, Parteneriat educațional cu revista TERRA,  septembrie2014/iunie2015; 

 prof. Haidău Adelina,  „Artă și credință”, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 

nov.2014/iunie 2015; Mănăstirea „Sf.Gheorghe” Buciumeni; Biblioteca Municipală „Eugen 

Lovinescu”; „Sărbătoarea Nașterii Domnului în sufletul copiilor” nov. 2014 / iunie 2015; 

 

IV.a.3. Parteneriate educaţionale derulate de membrii comisiei metodice  

-clasele pregătitoare- clasele a IV-a: 

 prof. Tofan Mioara, Clipa Dumitrița, înv. Buleu Viorica, prof. Vasilache Maria, prof. Tofan 

Victor, prof. Benke Carmen:  (cu instituții din  localitate) grădinițele din oraș, Poliţia  

Municipiului Fălticeni, Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu”, Școala Militară de Subofițeri de 

Jandarmi, Primăria Municipiului și Judecătoria Fălticeni; (cu instituții din țară): Palatul 

Copiilor Tg. Mureș,  Liceul Tehnologic, Petricani, jud Neamţ, IȘJ Neamț; Școala Gimnazială 

„Artur Gorovei”Bunești; Teatrul Municipal Bacovia-Bacău, 

-clasele I: 

 prof. Ilincăi Daniela:  Judecătoria Fălticeni; Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi; 

Jandarmeria Municipiului Fălticeni;  

 Prof. Negre Simona: -cu voluntari ai G.L.T. „ Aripi în Europa”; „Muzeul Apelor”- Fălticeni; 

Grădinița Specială Fălticeni; 

 Prof. Oşlobanu Mariana: 20 de şcoli din proiectul Magia Mărţişorului; 

-clasele a II-a: 
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 Prof. Ştefan Florentina:Parteneriat Eco Şcoala, ,,Să spunem nu violenţei!”,,Cu dragoste pentru 

aproapele nostru!”; ,,Săptămâna educaţiei globale”- Securitatea alimentară; 

-clasele a III-a: 

 Prof. Negre Adriana: Acord de parteneriat cu Asociaţia IDEE pentru derularea proiectului 

„Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul primar 

,Concursul „ Poveştile cangurului”; Protocol de colaborare cu Asociaţia pentru tineret Olimp – 

concursul naţional Eurojunior; Grădiniţa Specială Fălticeni, Concursul interjudeţean „Simfonii 

de primăvară”; 

 Prof. Trişi Alexandrina: Protocolul de colaborare cu nr. 956 /2014 pentru implementarea 

programului  educaţional „EDU-şcoala” , program finanţat de către Editura Edu şi derulat în 

parteneriat cu MECS şi ISJ-uri; Protocolul de colaborare are ca obiect organizarea de către d-

na prof. Trişi Alexandrina în calitate de mentor a etapei I si a II-a dar şi cea naţională desfăşurată 

online a Concursului Naţional Şcolar de Competenţă şi Performanţă COMPER la disciplinele 

Matematică şi Comunicare. 

 Prof. Pavăl Luminiţa: „O punte între micii artişti şi marii artişti”-Proiect parteneriat cu Muzeul 

de Artă „Ion Irimescu”; 

-aria curriculară Limbă și comunicare: 

 prof. Nisioi Brînduşa - Parteneriat cu SC Foreign Languages, Iaşi ; 

 prof. Crăciun Dana, prof. Păduraru Simona - Școala Gimnazială ,,I. Ciurea", Fălticeni Concurs 

județean ,,Numai poetul…"; Fundația pentru Științe și Artă ,,Paralela 45 " Concursul național 

Comper, limba română, etapa a II-a; 

 prof. Crăciun Dana - Școala Gimnazială I. Creangă, jud. Neamț, Concurs național de creație 

literară ,,Copilărie-vis și inocență";  Școala Gimnazială Nr.2 Hunedoara Concurs național 

,,Cu primăvara-n suflet";  Școala Gimnazială Nr.24 Timișoara Concurs național creație 

literară ,,Să spunem NU violenței! ";  

 prof. Păduraru Simona - Centrul cultural „Bucovina” Suceava, Trasee eminesciene, 

Concursul judeţean de recitare „La Putna”; 

-aria curriculară Matematică şi ştiinţe: 

 prof, Arcip Ana- clasele a IV-a, experimente; 

Proiecte educaționale:   

 prof. Clipa Dumitrița: Move week 2014 –Minunata lume a cărților; Inocent în lumea celor 

mari; 

 prof. Tofan Mioara: Fălticeni, orașul meu!; 
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 prof.Tofan Victor: Localitatea natală, file de istorie!; 

 Prof. Ilincăi Daniela: Legea pe înțelesul celor mici -cu Judecătoria Municipiului Fălticeni; 

IV.a.4. Activități extrașcolare- prof. Nisioi Brînduşa 

 

Activitӑţi de dezvoltare a noilor educaţii 
 educaţia pentru schimbare şi dezvoltare: vizionarea unor spectacole de teatru pentru 

copii( Prâslea cel Voinic... la minte”, „Pinocchio”, Colegul meu, prietenul meu, Halloween, 

August Rush, Pe scenă notele (scenetă), Eul meu pozitiv: vreau să mă cunoşti! Cum mă 

pregătesc pentru lecţii?, Arta văzută prin ochii copiilor, Amicii sunt prieteni oriunde!, De 

la gradiniţă la şcoală, Şi ei sunt ai noştri (acţiune de voluntariat), Cu dragoste pentru 

aproapele tău, Lumină din lumina cărților; 

 educaţia pentru democraţie şi drepturile omului: Violenţa naşte violenţă, Ce înseamnă 

violenţă în şcoală sau familie?” Abuzul emoţional şi fizic din partea  părinţilor/ colegilor, 

eventual profesorilor,  Să ne cunoaştem drepturile şi responsabilităţile! (Ziua drepturilor 

copiilor). 

 educaţia pentru timp liber: Micii sculptori (vizită la muzeul Ion Irimescu, Fălticeni), Balul 

personajelor de Halloween, Omagiu muzeologului Mihai Băcescu, Pe urmele Lizucăi.  

 educaţia pentru sănătate: Minte sănătoasă în corp sănătos; igiena alimentaţiei, Poluarea 

în industria alimentară, O alimentaţiei sănătoasă-paşi spre un viitor mai sigur, E-ul pe 

hârtie vrem să-l învăţăm a-l scrie şi nu vrem nicicum să-l mâncăm acum!, Sănătatea noastră 

depinde de ceea ce mâncăm, Rolul şi importanţa alimentaţiei, Sănătatea mediului- factor 

important în alimentaţia sănătoasă a omului; 

 

Serbări, spectacole: 

Serbare de 8 Martie 

 

Prof. Benke Carmen, prof. Tofan Victor, prof. Vasilache Maria, prof. Clipa 

Dumitrița, prof. Pavăl Luminița, prof. Ilincăi Daniela, prof. Negre Simona, 

prof. Prisacariu Daria, prof. Tocănel Alexandra, prof. Cepooi Oana, 

Serbarea de Paşti Prof. Benke Carmen, 

Serbare de sfârşit de 

an şcolar 

prof. Crăciun Dana, prof. Nisioi Brînduşa Prof. Benke Carmen, prof. 

Tofan Victor, prof. Vasilache Maria, prof. Tofan Mioara, 

,,Ai și tu talent!”-

concurs între școli 

Prof. Crăciun Dana, prof. Nisioi Brînduşa prof. Tofan Victor, prof. Clipa 

Dumitrița, prof. Pavăl Luminița, prof. Tocănel Alexandra, prof. Tănasă 

Ionuţ, 

„Rămas bun....” Prof. Vasilache Maria, prof. Tofan Mioara, prof. Clipa Dumitrița, prof. 

Pavăl Luminița, prof. Ilincăi Daniela, prof. Negre Simona,  

Alte participări prof. Clipa Dumitrița- Concurs de recitare din lirica eminesciană-15 iunie; 

prof. Scripcaru Iuliana - Piese de teatru: “Chirița în provincie”, “Rusaliile”  

a VIII-a B”-  aprilie;      

 

Activităţi extraşcolare:  
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Prof. Benke Carmen - Sunt la şcoală......, Ziua Europei; 

Prof. Tofan Victor - Ziua Europei; Vizite la Muzeul Apelor, Muzeul Ion Irimescu,  

Casa Memorială Mihail Sadoveanu; 

Prof. Vasilache Maria - Povestea mea!; Cel mai bun povestitor; Vizitarea mănăstirii 

Buciumeni; Vizitarea Casei Memoriale ,,Mihail Sadoveanu” 

din Fălticeni; 

Prof. Tofan Mioara - Ziua Europei- concurs de desene; 1 Iunie, Ziua Copilului; 

Drumeție „Pe urmele Lizucăi- la Buciumeni”; Vizită la Casa 

Memorială Mihail Sadoveanu; 

Prof. Clipa Dumitrița - Sfintele Paști, 8 Martie, Ziua Europei; 

Înv. Buleu Viorica - Ziua Europei; 

Prof. Negre Simona: - „Mărţişoare Eco”, „Un mediu curat, o viaţă mai bună!„ 

Strângerea şi reciclarea gunoaielor din curtea şcolii; „1 Iunie  

– zi de vis” Desene pe asphalt; excursie la Iași; 

Prof. Oşlobanu 

Mariana: 

- Atelier de confecţionare a mărţişoarelor pentru Târgul 

Mărţişorului, 1 Iunie-Ziua Copilului, Excursie la Iaşi –Pe 

urmele unei mari prietenii- Eminescu şi Creangă; 

Prof. Prisacariu Daria - Mărţişoare de speranţă aducătoare! , „Magia Mărţişorului”, 

“Primavara copiilor”, „Pământul e în mâinile noastre!”, 

„Călătorie prin Europa”, „ABC-ul educaţiei rutiere”, ,,Ziua 

micilor minuni”, “Neamt- ţinut de poveste”- excursie şcolară; 

Prof. Ştefan Florentina - concursurile  organizate în Correfour Suceava, Caravana 

Ecotic, respectiv - Concursul Baterel, ,,Fii oraşul reciclării!”, 

,,Securitatea internetului!”, Cultură fără frontiere, Şi ei sunt ai 

noştri!! – voluntariat la Azilul de bătrâni Biserica „Sfântul 

Andrei”, ,,Ne pregătim pentru Târgul Mărţişorului!”; 

Prof. Negre Adriana - Mărţişoare ECO „Gânduri pentru mama”!, „Un mediu curat – 

o viaţă mai bună!”, Concurs internaţional de folclor „Peştişorul 

de aur”, 1 Iunie zi de vis: excursie la Iaşi; 

Prof. Trişi Alexandrina - participarea la derularea proiectului educaţional interşcolar cu 

participare judeţeană „Magia mărţişorului”, ediţia a VII-a; 

Organizarea excursiei didactice:  Fălticeni- Ruginoasa- 
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Cucuteni- Iaşi- Fălticeni; Organizarea Taberei de copii „Sub 

soarele vacanţei”, la Briza Mării, Eforie Sud, jud. Constanţa; 

Prof. Pavăl Luminiţa: - „Fructe şi legume vesele”-concurs, dezbatere, atelier de creaţie, 

,,Dumbrava minunată”- o lecţie altfel la Biblioteca şcolii; 

Vizită la Muzeul de artă “Ion Irimescu”; Participări la 

spectacole şi piese de teatru organizate la Casa de Cultură 

Fălticeni; 

Prof. Nisioi Brînduşa  

Prof. Păduraru Simona 

Prof. Tocănel 

Alexandra 

- excursie tematică Cultură şi tradiţii bucovinene; Fălticeni- 

oraşul reciclării/Primăria Municipiului Fălticeni; Magia 

Mărţişorului; 

Prof. Ilincăi Daniela - spectacole- teatru pentru copii de la Centrul Cultural „G. V. 

Birlic”, Magia Mărțișorului; acțiuni de colectare selectivă- 

campania Orașul reciclării; Caravana Ecotic; Campania 

Baterel; 

Prof. Ciornei Alina  - We are European citizens; 

Prof. Marghioala Tofan  - Activitate ECO –  Caravana ECOTIC – Natura are nevoie de 

tine Colectare selectivă de deșeuri; 

Prof. Ana Arcip - Proiect educațional Alimentația sănătoasă – prezentare PPT; 

Simpozion științific Organismul meu și alimentația; concursul 

județean Descoperă și tu!; tabără la mare; 

Prof. Ana Stratulat 

Prof. Gheorghița Balaci 

Prof. Marin Popescu 

- pregătire suplimentară; 

- evaluatori- simularea Evaluării Naţionale la matematică; 

Prof. Cepoi Oana - „Râvna duhovniceacă” (Primăria și Biblioteca ”E. 

Lovinescu”); ”Biserici pictate din suflet de copil”; 

Prof. Haidău Adelina, 

prof. Cepoi Oana 

- Micii Iconari. ,,2014-Anul Comemorativ al Sf.Martiri 

Brâncoveni”  (școală și Biblioteca Municipală „Eugen 

Lovinescu” Fălticeni ); Marșul pentru viață; 
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IV.a.5. Comisia diriginților- responsabil prof. Nisioi Brîndușa 

 

PROGRAME/PROIECTE EDUCATIVE 

 

Nr. 

Crt.  

Titlul programului/ 

proiectului 

Organizator/responsab

il 

Parteneri Rezultate 

1.  Programul Mondial 

„Eco –Şcoala” 

Prof. Prisacariu Daria 

Cadrele didactice  

CCDG 

Primăria Municipiului 

Fălticeni 

Biblioteca Municipală 

Muzeul Apelor, 

Fălticeni 

GOSCOM, 

FALTICENI 

Asociatia de parinti 

Ocolul Silvic, 

Falticeni 

 

2.  Să spunem NU! 

violenţei 

Prof. Dana Crăciun 

Cadre didactice 

Asociaţia de părinţi 

Psiholog Onu Mona 

 

3.  Dezvoltarea 

competenţei de 

comunicare în limba 

maternă a elevilor din 

învăţământul primar 

pe baza unor analize 

personalizate cu 

instrumente 

informaţionale 

Prof. Inv. Primar 

Adriana Negre 

Institutul pentru 

dezvoltarea evaluării 

în educaţie 

 

4. Proiect educational, 

„Club Europa, Casa 

noastră” 

Prof. Alina Ciornei Elevii cl. I-VIII 

Comunitatea locală 

Părinţi 

Expoziţii de 

fotografii 

Portofolii 

CD cu 

principalele 

momente ale 

activităţilor 

cuprinse în 

calendarul 

proiectului 

5. Artă şi credinţă Prof. Haidău Adelina 

Prof. Cepoi Oana 

Prof. Apopei Mirabela 

Biserica Adormirea 

Maicii Domnului, 

Fălticeni 

Mănătirea Sf. 

Gheorghe, Buciumeni 

Biblioteca 

Municipală, Fălticeni 

O buna 

colaborare între 

instituţii 

Diseminarea 

activităţilor  în 

cadrul comisiei 

metodice şi în 

mass-media  

CD cu imagini 
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6. Sărbătoarea Naşterii 

Domnului în sufletul 

copiilor 

Prof. Haidău Adelina, 

cadrele didactice 

Biblioteca Municipală 

Fălticeni 

Primăria Municipiului 

Fălticeni 

Azilul Sf. Andrei 

Muzeul de Artă, 

Fălticeni 

Asociaţia de părinţi  

 

7.  Culori, bucurii, 

sărbători 

Prof. Carmen Elena 

Benke 

Prof. Clipa Dumitriţa 

Şcoala de Arte 

„Sergiu Celibidache”, 

Roman 

 

Album de 

proiect 

8. Pe drumul 

cunoaşterii 

Prof. Carmen Benke G.P.P. „Pinocchio”, 

Fălticeni 

Părinţi 

Postere 

Expoziţii 

tematice 

Albume foto 

8.  De la grădiniţă la 

şcoală 

Prof. Carmen Benke 

Prof. Tofan Victor 

Psiholog Onu Mona 

Grădiniţa specială, 

Fălticeni 

Părinţi 

Portofoliul 

proiectului 

 

9.  In amintirea 

maestrului 

Prof. Tofan Mioara Muzeul de Artă 

Fălticeni 

Expoziţii cu 

lucrările elevilor 

10. Copilărie, vis și 

inocență,  proiect 

național (creație 

literară și plastică), 

iunie 2015; 

CAEJ , poz. 53 

Prof. Dana Crăciun Școala Gimn. Ion 

Creangă,  Iași;  

-acord nr. 

365/6.05.2015 

ISJ Iași 

3 premii I; 

1 premiu II; 

1 premiu III. 

11. Cu primăvara în 

suflet, proiect național  

de artă plastică și 

fotografică, februarie-

iunie 2015; 

CAERI 2015, pag. 30, 

poz. 766 

Prof. Dana Crăciun Școala Gimn. Nr.2 

Hunedoara; 

-acord nr. 

364/6.05.2015 

ISJ Hunedoara  

1 premiu I. 

12. Numai poetul..., 

proiect județean , 

domeniul cultural-

artistic; 

CAEJ  Sv., 2015 

Prof. Dana Crăciun Școala Gimn. I. 

Ciurea, Fălticeni ; 

ISJ Suceava 

2 PREMII  

 

13. Proiect national 

Educaţional 

“ECOlimpiada 

elevilor “ ediţia 2014-

2015 

Prof. Triși 

Alexandrina 

Proiect  iniţiat de 

ECOROM 

AMBALAJE în 

parteneriat cu MECS 

 

14. ,,La mulţi ani, copile 

drag! “ 

Prof.Trişi 

Alexandrina,  

psiholog Achiţei Dana 

Fundaţia FARA, 

director de programe 

regionale Păstrăv 

Rachila 

Spectacol oferit 

copiilor de la 

structura Bahna 

cu Arini, Sc. 

Preuteşti 
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IV.B.  RESPONSABILITĂŢI EXTRACURRICULARE- LA NIVEL DE ŞCOALĂ 

 Semestrul al II-lea este mai solicitant în ceea ce privește organizarea în bune condiții a 

evaluărilor naționale. Acestea vor debuta cu organizarea și derularea simulărilor de la clasele a VIII-a, 

ceea ce implică un număr mare de colegi pentru supraveghere și pentru să asigurarea corectării tezelor. 

 Desfășurarea Evaluărilor Naționale de la finele claselor 2, 4, 6 a implicat toți colegii învățători, 

ba chiar a trebuit asigurată supravegherea cu alți colegi  ce nu predau la clase, ceea ce a impus mici 

perturbări în respectarea orarului din acea perioadă. 

 Cei 14 învățători, 2 profesori de limba română, 2 profesori de matematică, 2 profesori de 

biologie și alți 2 de fizică, au avut câte două sarcini, fie de administrator test, fie de asistent (cu 

respectarea procedurii pe durata desfășurării testului), sau de evaluator, încheindu-se cu trecerea 

rezultatelor pe platforma ministerului, ajutați de d-na informatician, d-na Parfenie Arsineta (iulie-

august). 

Rezultatele au ajuns la părinți la ultimele ședințe organizate pe clase, din luna iunie, când au 

luat la cunoștință  nivelul cunoștințelor copiilor și  modul de evaluare al acestor teste.  

 Volumul de muncă, resursele materiale și cele umane implicate în desfășurarea acestor sarcini, 

vin și întregesc tabloul unui învățământ, care dorește să familiarizeze copilul cu evaluări ce urmăresc 

aplicarea competențelor cheie de la fiecare nivel de clasă vizat. 

 

  

 

IV. c. RESPONSABILITĂȚI LA NIVEL DE INSPECTORAT 

NR. 

CRT. 

CADRUL 

DIDACTIC 

RESPONSABILITATEA / COMISIA 

1. Benke Carmen  - Expert pe termen scurt pentru două  proiecte  strategice    

,,Educație de calitate în școlile din mediul rural”, depus de 

către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar  în cadrul cererii  de propuneri 

de proiecte strategice  POS DRU „Educaţia şi formarea 

profesională în sprijinul creşterii  economice şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere”, 

POSDRU/153/1.1/S/133316 şi ,,Sprijinirea şcolilor pentru 

creșterea calităţii  serviciilor educaționale”- 

POSDRU/153/1.1/S/138879 ;  

- Membră a Corpului naţional de experţi în Management 

Educaţional, în urma concursului din martie 2015. 

2 Ştefan Florentina - Responsabila cercului pedagogic ( învăţământ integrat ) 

Clasa a II a , Zona A, Fălticeni, Suceava 

3 Trişi Alexandrina  - Participat în calitate de asistent- supraveghetor la 

Examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 
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2015, desfăşurat la CT „Mihai Băcescu” Fălticeni, în zilele 

de 24, 26, 28.09.2015 

- Membru al corpului național de experți în management 

educațional;  

- Membru al Consiliului  consultativ pentru învăţământ 

primar din cadrul Inspectoratului Școlar al Județului 

Suceava; 

- Responsabilul Cercului Pedagogic – 35 A, zona Fălticeni, 

clasele a III-a; 

4 Negre Adriana  - Secretar al  Cercului Pedagogic – 35 A, zona Fălticeni, 

clasele a III-a; 

5 Ilincăi Daniela - Membru al corpului național de experți în management 

educațional;  

- Membru al Consiliului  consultativ pentru implementarea 

descentralizării instituționale din cadrul Inspectoratului 

Școlar al Județului Suceava; 

- Membru  - Comisia din centrul zonal de Evaluare 

Naţională de la clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Nr. 3 

Suceava; 

- Preşedinte – Comisia privind aplicarea evaluărilor 

naţionale  de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a; 

- Preşedinte-  Comisia de Evaluare și examinare a probei 

practice privind examenul de ocupare a unui post în 

învățământ- la disciplinele biologie și învățământ primar; 

- Președinte-  la Centrului de examinare privind aplicarea 

Evaluării Naţională  a elevilor de clasa a VIII-a;  

6 Crăciun Dana - Membru în Comisia de organizare a Simulării Evaluării 

Naționale la clasa a VIII-a, februarie 2015; 

- Membru în Comisia de organizare a Evaluării Naționale la 

clasa a VIII-a, iunie 2015; 

- Membru în Comisia de organizare a Evaluării Naționale la 

clasele II, IV, VI , 2015; 

- Membru al echipei de evaluatori la disciplina Limba 

română  în cadrul Evaluării Naționale  II, IV, VI, 2015; 

- Membru al echipei de evaluatori la disciplina Limba 

română, centrul de evaluare Școala nr.3 Gura Humorului; 

- Membru al corpului național de experți în management 

educațional;  

7 Păduraru Simona - Membru în Comisia de evaluare a Simulării Evaluării 

Naționale la clasa a VIII-a, februarie 2015; 

- Membru al echipei de evaluatori la disciplina Limba 

română  în cadrul Evaluării Naționale  II, IV, VI, 2015; 

- Membru al echipei de evaluatori la disciplina Limba 

română, centrul de evaluare Școala nr.3 Gura Humorului, 

iunie 2015; 

8 Ciornei Alina 

Nisioi Brînduşa 

Gheorghița Balaci 

Liliana Livinți 

- Membru al echipei de evaluatori la disciplina Limba 

engleză/ matematică/ fizică  în cadrul Evaluării Naționale  

II, IV, VI, 2015; 
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Ana Arcip 

9 Ana Stratulat - Responsabilul Cercului Pedagogic al profesorilor de 

matematică, zona Fălticeni, nr.2.; 

10 Liliana Livinți - Coordonatorul echipelor de evaluare conform deciziilor 

ARACIP (februarie 2015 – iunie 2015); 

11 Scripcaru Iuliana - Responsabil al cercului de cultură civică –zona Fălticeni; 

metodist ISJ; 

12 Onu Mariana - Membru al comisiei județene privind Evaluarea 

psihosomatica a elevilor de clasa pregătitoare 
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V. RESPONSABILITĂȚI ȘI ACTIVITĂȚI LA NIVELUL COMISIILOR FUNCȚIONALE 

LA NIVELUL ȘCOLII 

 

V. a. Analiza SWOT a comisiilor metodice și a ariilor curriculare: 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei – prof. Tofan Mioara 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

- structura organizatorică a comisiei metodice  

este corespunzătoare și facilitează o bună 

organizare și dezvoltare  profesională; 

- comunicare formală, informală și nonformală 

bună; 

-  situația la învățătură este bună, dar există și 

câțiva elevi cu probleme de adaptare; 

- nu există tendințe de neșcolaritate sau 

abandon școlar; 

- susținerea activităților din planul anual de 

activități; 

- învățătorii folosesc la clasă metode specifice 

de cunoaștere a nevoilor elevilor și părinților 

(ședințe, chestionare, vizite la domiciliu). 

- starea motivațională a cadrelor didactice și a 

elevilor, în anumite contexte;     

-biblioteca școlară nu are un spațiu suficient 

pentru desfășurarea activității;   

-cooperarea între comisiile metodice la nivelul 

școlii;  

- nu sunt generalizate întotdeauna experiențele 

pozitive sau când se încearcă, acestea nu au 

rezonanța potrivită; 

 

 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

- școala oferă un grad sporit de siguranță elevilor;  -migrația elevilor după terminarea clasei a IV-a 

către alte școli din localitate. 

 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei- prof. Trişi Alexandrina 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

 Stimularea muncii pe echipă, bazată pe 

colaborare; 

 Interrelaţionare pozitivă prin utilizarea 

comunicării, negocierii, conflictului  

constructiv; 

 Abordarea conţinuturilor s-a făcut în 

manieră transcurriculară; 

 S-au utilizat în mod conştient 

mecanismele gândirii logice, critice. 

 Unele cadre didactice nu răspund cu 

promtitudine solicitărilor prevăzute în fişa 

postului, situaţia existentă provocând uneori 

disfuncţii  în respectarea termenelor, în 

respectarea limitelor impuse de codul 

deontologic de comportament, în 

manifestarea unei atitudini corespunzătoare 

faţă de implicarea alături de ceilalţi colegi în 

munca echipei din care fiecare face parte. 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

 Majoritatea cadrelor didactice 

participante sunt absolvenţi de studii 

superioare şi masterat, aducând un plus 

de calitate în desfăşurarea activităţilor 

metodico-ştiinţifice, dar şi 

discuţiilor/dezbaterilor iniţiate pe 

marginea activităţilor urmărite; 

 În grupul de discuţii creat s-au oferit 

alternative valoroase de soluţionare a 

 Ultimele modificări în structura şi 

planul cadru al  învăţământului  primar 

sunt de natură a aduce nesiguranţă cu 

privire la aplicarea corespunzătoare a 

acestora de către fiecare cadru didactic 

în parte; 

 Neasumarea corespunzătoare a 

sarcinilor ce revin fiecăruia şi evitarea 

responsabilizării atitudinii cu privire la 
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problemelor întâmpinate în activitatea 

didactică desfăşurată; 

 Activităţile desfăşurate oferă 

posibilitatea testării ideilor vehiculate la 

un moment dat; 

noutăţile apărute în sistemul de 

învăţământ; 

 

 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei- prof. Păduraru Simona 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

- O bună colaborare la nivelul comisiei metodice, 

profesorii dovedind spirit de echipă printr-un 

schimb permanent de informații; 

-Realizarea unei pregătiri suplimentare cu elevii; 

-Scăderea interesului pentru lectură a unor 

elevi; 

-Manuale neadaptate cerinţelor actuale; 

O (OPORTUNITĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

-Crearea de noi strategii în procesul de predare-

învățare; 

-Stimularea creativității profesorilor și elevilor 

prin folosirea tehnologiilor informatice; 

-Scăderea numărului de elevi; 

-Diminuarea interesului pentru performanţa 

şcolară; 

 

 Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei - prof. Balaci Gheorghiţa 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

O foarte bună pregătire științifică și metodică a 

cadrelor didactice; 

80% dintre membrii ariei curriculare se află la 

limita superioară a perioadei de activitate în 

învățământ; 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

40% dintre membrii ariei curriculare au 

responsabilități la nivelul ISJ, certificând 

valoarea acestora; 

25% dintre elevi au cel puțin un părinte plecat 

la muncă în afara țării, ceea ce duce la scăderea 

interesului pentru învățătură; 

 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei- prof. Scripcaru Iuliana 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

-adaptarea curriculară la elevii cu CES; 

-pregătirea elevilor pentru olimpiade școlare, 

concursuri, expoziții, spectacole; 

- implicarea în activități de voluntariat; 

-o bună colaborare cu autoritățile dar și 

instituțiiile locale și centrale; 

-propun formarea a două comisii: Comisia om și 

societate,  Comisia arte și ed. fizică.; 

-predarea la mai multe școli a cadrelor didactice 

ce fac parte din aria curriculară nu  permite 

comisiei o corectă și utilă desfășurare a temelor 

propuse în cadrul planului de lucru anual; 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

- - 

 

V.b. Comisia privind prevenirea şi combaterea violenţei şcolare 

– prof. Crăciun Dana, director adjunct 

Raportarea este realizată în conformitate cu Planul Operațional privind reducerea fenomenului 

violenței în mediul școlar (obiective și activități propuse pentru atingerea acestora): 



 

35 
 

1. Cunoașterea  și aplicarea legislației în vigoare referitoare la asigurarea protecției 

unităților școlare, a siguranței elevilor/a personalului didactic și la prevenirea /combaterea actelor 

de violență în școală: 

● planificarea activităților privind prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar; 

● realizarea Procedurii Generale de intervenție la nivelul școlii în situații de violență, conform 

procedurii  CIS 033/24.09.2014 emise de către ISJ Suceava; 

● realizarea planului de acțiune pentru asigurarea protecției și a siguranței în mediul școlar; 

● realizarea planului operațional privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar; 

2. Crearea unui sistem de comunicare eficientă între școală, autorități și familie, cu scopul 

identificării, monitorizării și prevenirii actelor de violență  prin implicarea tuturor factorilor: 

● întâlniri periodice cu părinții în cadrul Lectoratelor realizate la nivelul instituției, a orelor de 

consiliere individuală sau a ședințelor pe colective; 

● asigurarea unui climat de protecție și siguranță prin angajați specializați (paznici, agent de pază); 

3.Implicarea cadrelor didactice, a elevilor și a celorlalți factori decizionali în realizarea 

acțiunilor concrete de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar: 

● respectarea regulilor de acces în școală a elevilor și a vizitatorilor (obligativitatea folosirii 

ecusoanelor/ notarea datelor personale), cuprinse în Regulamentul stabilit la începutul anului școlar; 

●organizarea serviciului pe școală de către  personalul didactic și consemnarea zilnică în registrul cu 

această destinație; 

●organizarea serviciului pe școală de către  elevii claselor a VII-a și a VIII-a și consemnarea 

vizitatorilor în documentele speciale;  
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Nr. 

crt 

T
it

lu
l 

p
ro

g
ra

m
u

lu
i/

 

p
ro

ie
ct

u
lu

i 

 

 

Scurtă descriere 

O
rg

a
n

iz
a
to

r
 

P
er

io
a
d

a
 d

e 

im
p

le
m

en
ta

re
 

N
r.

 b
en

ef
ic

ia
ri

  

 

Parteneri 

1. 

 

S
ă
 s

p
u

n
em

 N
u

 v
io

le
n

țe
i!

 

- lecțiile de dirigenție, dezbaterile, 

concursurile de desene, atelierele de lucru, 

chestionarele aplicate, discuțiile cu elevii 

sau părinții, activitățile în parteneriat cu 

psihopedagogul școlar sau cu 

reprezentanții Poliției Municipiului 

Fălticeni  au avut drept scop asigurarea 

unui climat școlar adecvat, în vederea 

evitării oricăror situații conflictuale; 

exemple de activități derulate în cadrul 

proiectului: 

Comportamente agresive. Cum le 

gestionăm? Cântarul cuvintelor, Prietenul 

meu, polițistul, Rolul factorilor educativi 

în combaterea violenței în școală și în 

familie – activitate derulată în cadrul 

Lectoratului cu părinții); 

▪ 
D

ir
ec

to
r 

ad
ju

n
ct

 p
ro

f.
 C

ră
ci

u
n
 D

an
a
 

▪c
ad

re
le

 d
id

ac
ti

ce
 d

e 
la

 n
iv

el
u
l 

fi
ec

ăr
u
i 

co
le

ct
iv

; 

A
n
u
l 

șc
o
la

r 

2
0
1
4
-2

0
1
5
 

5
1
7
 e

le
v
i 

▪Asociația 

Părinților ,,Artur 

Gorovei" 

▪Poliția Mun. 

Fălticeni  

▪Jandarmeria  Mun. 

Fălticeni 

▪psihopedagog  

Onu Mariana 

2. 

F
ii

 c
o
n

șt
ie

n
t,

 d
ro

g
u

ri
le

 î
ți

 

o
p
re

sc
 z

b
o
ru

l!
, 

ed
iț

ia
 a

 I
I-

a
;  

- proiectul este cuprins în CAEJ Iași, 

domeniul ,,Educație civică-educație 

pentru securitate personală", poziția 166; 

-secțiunea la care s-a participat a fost 

creații literare pe teme antidrog/afișe cu 

mesaje antidrog; 

-rezultate  obținute: 1 premiu III, 2 

mențiuni; 

▪Ș
co

al
a 

G
im

n
az

ia
lă

 

P
ri

sa
ca

n
i,

 j
u
d
. 
Ia

și
; 

▪ 
D

ir
ec

to
r 

ad
ju

n
ct

 p
ro

f.
 

C
ră

ci
u
n
 D

an
a  

S
em

.I
, 
se

p
t.

-i
a
n
. 
2
0
1
5

 

▪5
 e

le
v
i 

d
e 

cl
as

a 
a 

V
II

-a
; 

 

▪Școala Gimnazială 

Prisacani, jud. Iași;  

▪Centru Regional 

de Prevenire, 

Evaluare și 

Consiliere Antidrog 

Iași 

 ▪ISJ Iași 
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3. 

C
o
p
il

u
l 

d
e 

a
zi

, 
a
d
o
le

sc
en

tu
l 

 

re
sp

o
n

sa
b
il

 d
e 

m
â
in

e 

 

-activitățile realizate au avut drept scop 

promovarea toleranței și a respectului  

reciproc, problematica  conflictului și 

soluționarea acestuia, insuflarea 

responsabilității  pentru asigurarea 

dezvoltării personale și a spiritului civic; 

exemple de activități derulate în cadrul 

proiectului: Violența în mass-media,  Ești 

liber să spui nu!, Cyberbullying-violența 

pe internet, Vorba multă, mult aduce, Ziua 

Porților deschise la Școala de Subofițeri 

Jandarmi ,,Petru Rareș" Fălticeni și la 

Poliția Mun. Fălticeni.  

▪ 
D

ir
ec

to
r 

p
ro

f.
 I

li
n
că

i 
D

an
ie

la
 

▪ 
D

ir
ec

to
r 

ad
ju

n
ct

 p
ro

f.
 C

ră
ci

u
n
 D

an
a 

▪C
o
n
si

li
er

 e
d
u
ca

ti
v
 p

ro
f.

 N
is

io
i 

 

B
râ

n
d
u
șa

 

▪P
ro

fe
so

ri
i 

în
d
ru

m
ăt

o
ri

 a
i 

cl
as

el
o
r 

S
em

. 
II

, 
2
0
1
4

-2
0
1
5

 

2
5
0
 d

e 
el

ev
i 

▪Judecătoria Mun. 

Fălticeni 

▪Școala de 

Subofițeri 

Jandarmi ,,Petru 

Rareș" Fălticeni 

▪Poliția Mun. 

Fălticeni ; 

 

4. 

A
cț

iu
n

e 
p
en

tr
u

 p
re

ve
n

ir
ea

 

d
el

in
cv

en
țe

i 
ju

ve
n

il
e 

-activitatea a avut drept scop prelucrarea 

legilor care reglementează ocrotirea 

minorilor, prevederile Codului Penal și 

pedepsele aplicate pentru diferite 

infracțiuni, cauzele care duc la implicarea 

minorilor în fapte antisociale și rolul 

familiei/școlii în stoparea acestor fapte, 

comportamentul elevilor în școală, familie 

și societate, prevenirea și combaterea 

consumului de etnobotanice, precum și 

efectele negative produse de acestea. ▪ 
D

ir
ec

to
r 

ad
ju

n
ct

 p
ro

f.
 C

ră
ci

u
n
 

D
an

a 

▪D
ir

ig
in

ți
i 

cl
as

el
o
r 

im
p
li

ca
te

 

S
em

. 
II

, 
2
0
1
4

-2
0
1
5

 

(m
a
rt

ie
 2

0
1
5
) 

6
0
 d

e 
el

ev
i 

 

▪Reprezentanții 

Poliției Mun.  

Fălticeni  

5. 

Ș
ed

in
țe

 d
e 

co
n

si
li

er
e 

p
si

h
o
p
ed

a
g
o
g
ic

ă
 

-psihopedagogul instituției și-a propus 

realizarea ședințelor de consiliere în 

vederea observării și depistării elevilor cu 

probleme emoționale, familiale, 

comportamentale  și  a oferirii de suport 

pentru depășirea situațiilor de impas 

întâlnite; 

-totodată, s-a urmărit optimizarea 

relațiilor elev-elev, elev-profesor, elev-

părinte  prin organizarea de activități de 

consiliere de grup, dar și la nivelul 

colectivelor. 

▪P
si

h
o
p

ed
ag

o
g
 u

l 
in

st
it

u
ți

ei
 

▪D
ir

ig
in

ți
i 

cl
as

el
o
r 

im
p
li

ca
te

 

 

A
n
u
l 

șc
o
la

r 

2
0
1
4
-2

0
1
5
 

  

1
5
0
 d

e 
el

ev
i 

 

▪Părinții elevilor 

consiliați 

▪Directorii 

instituției 

 

V.c. Informare privind numărul orelor de pregătire suplimentară  

 - prof. Crăciun Dana, director adjunct 

În urma monitorizării orelor de pregătire suplimentară (pentru examenele naţionale, olimpiade, 

teze sau concursuri pe discipline) şi  a consemnării  acestora în condică, s-au centralizat următoarele 

situaţii, pe cicluri de învăţământ: 

CICLUL  PRIMAR  
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Nr. Crt. Numele şi prenumele cadrului 

didactic 

Clasa Nr.de ore  efectuate 

1. Tofan Mioara IV A 32 

2. Negre  Adriana III A 31 

3. Pavăl  Luminiţa III C 25 

4. Buleu Viorica IV C 18 

5. Ştefan Florentina II B 14 

6. Tofan  Victor CP B 13 

7. Clipa Dumitriţa IV B 10 

8. Vasilache Maria CP C 8  

9. Negre Simona I B 6 

10. Trişi Alexandrina III B 5 

 TOTAL   162 

 

CICLUL  GIMNAZIAL 

Nr. Crt. Numele şi prenumele cadrului 

didactic 

Obiectul  Nr.de ore  efectuate 

1. Arcip Ana Fizică, Chimie 17 

2. Nisioi Brînduşa Lb.Engleză 12 

3. Crăciun Dana Lb. Română 10 

4. Păduraru  Simona Lb. Română 7 

5. Livinţi Liliana Biologie 3 

6. Stratulat Ana Matematică 2 (concediu medical) 

7. Scripcaru Iuliana Istorie 1 

 TOTAL   52 

 

OBS. La clasele a VIII-a, pregătirea pentru Evaluarea Naţională 2015 s-a realizat şi  în timpul orelor 

(la cele două obiecte), materia fiind terminată cu  3 săptămâni mai devreme. 

 

V.d. Comisia privind completarea documentelor şcolare 

- prof. Crăciun Dana, director adjunct 

Documentele verificate periodic de către acestă comisie sunt cataloagele școlare și condicile 

personalului didactic.  

Puncte tari: 

●seriozitatea și profesionalismul majorității cadrelor didactice, acestea completând  în mod frecvent 

și corect documentele amintite mai sus; 

Puncte slabe: 

● multe ore neconsemnate în condică, la sfârșitul semestrului, atât la ciclul primar, cât şi la ciclul 

gimnazial (pe discipline, dar şi la consilierea părinţilor); 
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● diferite erori semnalate în ceea ce privește completarea cataloagelor de către profesorii de la 

învățământul primar, dar și de către profesorii diriginți (medii la purtare neîncheiate, absenţe 

netotalizate anual, medii calculate greşit!!); 

● predarea catalogului la sfârşitul anului şcolar fără a completa numele cadrului didactic coordonator 

al colectivului de elevi sau denumirea instituției; 

●erori în ceea ce privește notarea corectă a situației școlare la sfârșit de an (amânat, corigent, 

repetent); 

●în cazul copiilor retrași în timpul semestrului nu sunt notate și numerele de înregistrare ale cererilor 

depuse de către părinți în acest scop; 

 

 

V.e.  Comisiei de acordare a burselor sociale 

- prof. Crăciun Dana, director adjunct 

Data Titlul- descrierea  activităţii  succint Participanţi  Parteneri  

17.06.

2015 

▪Membrii Comisiei pentru acordarea burselor sociale s-

au întrunit la data stabilită pentru analiza dosarelor 

depuse de către elevi, din care 5 pentru motive 

medicale și 17 pentru condiții materialeprecare. 
Suma destinată plății burselor sociale pentru trimestrele 

II şi III din anul 2015  a fost  de 5200 lei. 

▪În urma analizei  documentelor justificative, dar și a 

situației la învățătură pentru semestrul I, membrii 

comisiei au stabilit aprobarea a 22 de burse, în 

cuantum de 50 de lei, conform Hotărârii Consiliului 

Local Fălticeni nr. 121/26.09.2013 (anexe – procesul-

verbal încheiat și statul de plată pentru lunile aprilie, 

mai, iunie, iulie şi august). 

Președinte- prof. 

Dana Crăciun; 

Membri: 

•Golea Neculai-

adm.;  

•Tofan Marghioala; 

•Benke Carmen ; 

•Tărăboi Iulia; 

•Nechifor Raluca -

elev 

Consiliul 

Local 

Fălticeni 

 

 

V.f. Comisia Eco-Şcoala - prof. Prisacariu Daria 

 

Denumirea activităţii Participanţi Descriere succintă/ 

Rezultate 

1.„Magia 

Mărţişorului”  

 

 

 

„Târgul Mărţişorului” 

 

 

 

 

Prof. Oşlobanu M. Prof. 

Prisacariu D., prof. Păduraru 

Simona  

Prof. Trişi Alexandrina 

Prof. Balaci Gh. 

Prof. Cepoi Oana 

Cadre didactice din şcoală şi 

din alte şcoli 

 

 

- concurs interşcolar de felicitări 

şi mărţişoare realizate din 

materiale refolosibile; 

-expoziţie cu vânzare în holul 

Bibliotecii școlii Gimnaziale 

,,Al. I. Cuza” Fălticeni; 

- implicarea a peste 150 cadre 

didactice din județ; 
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2. „22 Martie-Ziua 

Mondială a Apei” 

 

 

 

 

 

 

3. „Învaţă să ocroteşti 

natura!” 

 

 

 

4. „Micii ecologişti ” 

 

 

 

5. „Paşi prin timp în 

Dumbrava minunată” 

 

6. „Earth day” 

 

 

7. „Pot şi eu să fiu de 

folos reciclând!” 

 

 

8. „Parada 

costumelor ECO” 

 

 

 

9. „Să îngrijim 

pădurea!” 

Prof. Prisacaiu D . 

Prof. Păduraru S. 

Prof. Buleu V. 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice din școală 

 

 

 

 

Prof. Pavăl L. 

 

 

 

Prof. Balaci Gheorghita 

 

 

Prof. Ciornei Alina 

 

 

Prof. Ilincăi Daniela 

Prof . Tofan Marghioala 

 

 

Prof. Oşlobanu M. 

Prof. Clipa Dumitriţa 

 

 

 

Prof. Benke C. 

-vizită la Muzeul Apelor; 

-ecologizarea malului 

Şomuzului Mare; 

-desene, dezbateri, compuneri, 

poezii, recitări sub titlul  „Un 

mediu curat, o viaţă mai bună!”; 

 

- igienizarea spaţiului verde al 

parcurilor; 

-activităţi dedicate Lunii 

Pădurii; 

 

- concurs de creaţii literare pe 

teme ECO; 

-dezbatere; 

 

-drumeții; 

 

 

-dezbatere despre modul de 

reciclare a deşeurilor; 

 

-colectarea selectivă a 

deşeurilor; 

 

 

-vizitatea obiectivelor turistice 

din judeţ şi din judeţele vecine; 

-reguli de protejare a naturii în 

excursii; 

 

-drumeţie în pădure; 

-observarea plantelor; 

 

 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

-Promovează și încurajează voluntariatul; 

-Responsabilizează social elevii, părinții și 

cadrele didactice; 

-am obținut  resursele  financiare necesare 

derulării  programului prin activitățile 

desfășurate în cadrul proiectului; 

-Mobilizare dificilă a cadrelor didactice pe 

parcursul desfășurării proiectului; 

-Nerespectarea termenelor limită pentru 

predarea materialelor necesare întocmirii 

rapoartelor; 

 

O (OPORTUNITĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 
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-Posibilitatea de a posta activitățile pe site-ul 

școlii şi în mass-media, pentru a fi vizualizate de 

elevi, părinți și evaluatori; 

- Posibilitatea implicării în proiect şi a altor 

colegi; 

- Posibilitatea obţinerii unor premii pentru şcoală 

şi elevii acesteia. 

-Taxele anuale mari impuse de menţinerea şcolii 

în proiect; 

 

 

V.g. Comisia privind comunicarea şi promovarea imaginii şcolii -prof. Ciornei Alina 

 

 

Denumirea 

activităţii 

Participanţi Descriere succintă/ 

Rezultate 

Biserici pictate din 

suflet de copil 

Prof. Haidău Adelina  

Prof. Apopei Mirabela 

Prof. Cepoi Oana 

Prof. Acasandrei Corina 

Elevii claselor a VIII-a 

A, B 

Această activitate a dus la conştientizarea faptului că 

tradiţiile trebuie păstrate şi transmise mai departe 

printr-o colaborare vie între şcoală, biserică, bibliotecă 

și familie. 

Au fost abordate teme sensibile, precum: 

conştientizarea, valorificarea şi promovarea artei 

spirituale, a valorilor frumoase şi bune prin cultivarea 

frumosului artistic. 

Magia Mărţişorului Bibliotecar Doriana Stan 

Prof. Daria Prisacariu 

Prof. Mariana Oşlobanu. 

 

Derularea celei de-a VII-a ediții a proiectului „Magia 

Mărţişorului”, a fost un  eveniment care a adunat în 

aceşti ani peste 100 de şcoli participante din întreaga 

ţară.  

Proiectul „Magia Mărţişorului” a avut ca scop 

dezvoltarea creativităţii, expresivităţii artistico-

plastice, formarea unor abilităţi de comunicare şi 

autoevaluare prin desfăşurarea unor activităţi 

educative, cu un pronunţat caracter practic, dar şi 

valorificarea deşeurilor reciclabile. 

Participă activ… 

colectează selectiv 

Primăria Fălticeni 

Directorii școlii 

Cadrele didactice  

517 elevi 

În cadrul concursului inițiat de Primăria Municipiului 

Fălticeni, elevii clasei a VII-a A au explicat oamenilor 

importanța ideii și a actului de colectare selectivă, 

împărțind flyere cetăţenilor. 

9 Mai – o singură zi 

- trei sărbători 

 

Directorii școlii 

Cadrele didactice ale 

școlii 

În cadrul activităţilor organizate la nivel de clasă şi 

şcoală s-a explicat tripla semnificaţie a zilei de 9 Mai: 

proclamarea Independenţei de Stat a României (1877), 

victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea 

Război Mondial şi Ziua Europei. 

Scopul urmărit a fost formarea unui comportament 

pozitiv, tolerant, bazat pe respect reciproc, pe 

conştientizarea propriilor valori naţionale şi 

deschidere către cele europene, interculturale. 

Lansare de carte Prof. Triși Alexandrina 

Directorii școlii 

Cadrele didactice ale 

școlii 

Lansarea cărții Funcții ale identității de părinte în 

dezvoltarea emoțională a școlarului mic 
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Testare Limba 

Engleză 

Directorii școlii 

Prof. Nisioi Brîndușa 

Prof. Ciornei Alina 

 

Organizarea și desfășurarea testării la limba engleză în 

vederea formării clasei de a V-a intensiv engleză 

 

 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

- Numărul mare de cadre didactice implicate în 

elaborarea, implementarea sau derularea de 

proiecte; 

- Realizarea de parteneriate viabile, ce și-au 

demonstrat eficiența prin gradul de satisfacție al 

partenerilor și produsele finale obținute; 

- Desfășurarea unei game variate de activități 

extracurriculare în parteneriat cu partenerii locali 

și naționali; 

- Implicarea unui număr ridicat de elevi în 

promovarea imaginii școlii prin activitățile 

culturale realizate de-a lungul semestrului; 

-Acțiuni ce cultivă sentimentul de apartenență la 

colectivul școlii prin proiectul Eco-Şcoala; 

- Participarea și rezultatele obținute la concursul 

de colectare selectivă Participă activ… 

colectează selectiv, organizat de Primăria 

Fălticeni 

- Ignorarea rolului activității educative de către 

părinți; 

- Implicarea unui număr redus de colective de 

elevi și cadre didactice în promovarea imaginii 

școlii; 

- Transmiterea materialelor destinate publicării 

lor pe site-ul școlii cu întârziere sau deloc; 

- Dificultăți în funcționarea site-ului școlii; 

 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

- Posibilitatea de a posta activitățile pe un site 

personal al școlii, pentru a fi vizualizate de elevi, 

părinți și evaluatori; 

- Atragerea unui număr tot mai mare a copiilor 

din alte circumscripții și din localități limitrofe; 

- Implicarea reprezentanților părinților în  viața 

școlii, în vederea susținerii imaginii şcolii; 

- Accesarea unor proiecte; 

- Apariții în mass-media referitoare la rezultatele 

obținute de elevii școlii și  la promovarea  

acțiunilor la care au luat parte (Cronica de 

Fălticeni, Ziarul de pe Net, Monitorul de 

Suceava, Crai Nou); 

- Deschiderea activității educative spre implicare 

și responsabilizare în viața comunității; 

 

-Finanţări insuficiente din partea părinţilor 

pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare; 

- Dezinteresul părinţilor şi al unor colegi pentru 

activitatea desfăşurată în şcoală; 

- Lipsa coeziunii  între unele cadre didactice în 

vederea promovării și susținerii imaginii școlii; 
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V.h. Comisia cu programe de colaborare europeană-prof. Ciornei Alina 

 

Denumirea activităţii Participanţi Descriere succintă/ 

Rezultate 

ACES Prof. Vili Ivanova 

Prof. Bobar Vesna 

Prof. Ciornei Alina 

Inițierea unui proiect ACES – căutarea partenerilor 

în baza de date ACES 

Incursiuni în lumea 

poveștilor  

Prof. Prisacariu Daria 

Prof. Ciornei Alina 

Elevii clasei a II-a A,  

a IV-a B 

 

Elevii sunt invitați să lectureze povești aparținând 

unor autori celebri din diverse regiuni ale Europei 

(H.C. Andersen, C.S. Lewis etc.) Activitatea a avut 

drept obiective: familiarizarea cu elementele 

literar-culturale ale spațiului european și 

dezvoltarea interesului pentru lectură. 

Differences Make 

Beauty! 

Prof. Vili Ivanova 

Prof. Bobar Vesna 

Prof. Ciornei Alina 

Depunerea unui proiect ACES – scrierea 

documentaţiei, înregistrarea proiectului în baza de 

date ACES 

Ziua Europei 

Concursul de desene 

„Ziua Europei” 

Prof. Tofan Mioara 

Documentarist 

Moroșanu Teodora 

Elevii clasei a IV-a A 

Elevii au realizat desene cu tema ,,9 Mai – Ziua 

Europei”, folosind elementele de limbaj plastic în 

descrierea sentimentelor de apartenență la Uniunea 

Europeană. Evaluarea creațiilor elevilor s-a 

desfășurat sub forma unei expoziții, în holul școlii, 

aprecierea lucrărilor fiind realizată de d-ra 

documentarist Moroșanu Teodora, de la Muzeul de 

Artă Ion Irimescu, Fălticeni. 

Ziua Internațională a 

Copilului  

Prof. Negre Adriana 

Elevii clasei a III-a A 

Ziua Internațională a Copilului a fost sărbătorită de 

către elevi în cadrul unei excursii în județul Iași. 

 

 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei: 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

- Participarea la informările și atelierele de 

lucru ale Agenţiei privind Programul 

Erasmus+; 

- Activitățile clubului Europa Casa Noastră în 

școală; 

- Inițierea unui proiect ACES; 

- 

- Lipsa de formare şi experienţă  în iniţierea, 

proiectarea, implementarea programelor de 

parteneriat internaţional; 

- Implicarea unui număr redus de colective de 

elevi și cadre didactice în derularea 

activităților clubului Europa Casa Noastră; 

- Puţine cadre didactice care cunosc limba 

engleză; 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

- Posibilitatea de obținere prin mobilităţi şi 

proiecte a resurselor financiare necesare 

formării profesionale sau derulării de activități 

pentru îmbunătăţirea activităţii educative din 

şcoală; 

- Programele Erasmus+, ACES; 

- Conservatorismul și rezistenţa la schimbare 

a unor cadre didactice privind aspecte cum 

sunt programele europene; 
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V.i.  Lectoratul cu părinţii - prof. Oşlobanu Mariana 

 

 La activitatea desfășurată sub titlul Ştafeta Generaţiilor, au fost invitați elevi ai claselor a VIII-

A şi a IV-a, pe lângă părinții, profesori.   Lectoratul părinţilor  s-a desfăşurat  sub egida unei ştafete a 

generaţiilor, în care elevii de clasa a VIII-a,  aflaţi în pragul absolvirii ciclului gimnazial îşi împărtăşesc 

experienţele colegilor mai mici şi le predau acestora  ştafeta unei noi generaţii aflate la început de nou 

drum. Activitatea a fost încununată de un program artistic prezentat de elevi din cele două clase 

terminale din ciclurile primar şi gimnazial şi a avut un impact emoţional impresionant  pentru 

participanţi. 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

Dezvoltarea unor relaţii şcoală -familie bazate pe 

respect, interes, implicare . 

Comunicarea deficitară a unor profesori diriginţi 

cu părinţii colectivelor de elevi pe care le 

manageriază ca şi consilieri educaţionali. 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

Interesul şcolii de a face din părinţi parteneri 

activi, interesaţi atât de progresul şcolar al 

copiilor,  dar şi de îmbunătăţirea infrastructurii 

şcolare. 

Gestionare ineficientă a timpului şi a resurselor 

umane şi materiale. Alte cauze. 

 

V.j.  Compartimentul informatică -  Inf. Parfenie Arsineta 

 

Nr. Crt. Profesor Semestrul I Semestrul II Total  

1.  Apopei Mirabela   23 23 

2.  Arcip Ana 18 25 43 

3.  Benke Carmen 2 1 3 

4.  Buleu Viorica 1 4 5 

5.  Ciornei Alina 16 26 42 

6.  Clipa Dumitriţa 3   3 

7.  Crăciun Dana 1 11 12 

8.  Haidău Adelina 5 7 12 

9.  Ignat Mirabela 6 20 26 

10.  Ilincăi Daniela 1   1 

11.  Livinţi Liliana 49 70 119 

12.  Nisioi Brînduşa 9 9 18 

13.  Oşlobanu Maria 10 2 12 

14.  Parfenie Arsineta 24 3 27 

15.  Pavăl Luminiţa 1 6 7 

16.  Păduraru Simona 6 15 21 

17.  Prisăcariu Daria 1   1 

18.  Scripcaru Iuliana   3 3 

19.  Ştefan Florentina 2   2 

20.  Tocănel Alexandra 4 2 6 

21.  Tofan Marghioala 3 1 4 
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22.  Tofan Mioara 7   7 

23.  Tofan Victor 5 15 20 

24.  Trişi Alexandrina 1 4 5 

25.  Vasilache Maria 2   2 

 Total  177 247 424 

 

 

V.k. Comisia P.S.I. şi P.C. – prof. Ştefan Florentina 

 

În cursul semestrului al II lea  al anului şcolar 2014 -2015, comisia de Prevenire şi Stingerea  

Incendiilor, precum şi cea responsabilă cu Protecţia Civilă din cadrul şcolii şi-au desfăşurat  activitatea  

conform graficului întocmit şi a urmărit atingerea obiectivelor propuse. Din fericire nu au avut loc 

incidente în cadrul unităţii. A existat o strânsă colaborare între cadrele didactice, managerul unitaţii şi 

responsabilul comisiei P.S.I. şi P.C, mai puţin cu  partenerii noştri de proiect (ISU Suceava).  Diriginţii 

au prelucrat elevilor la orele de dirigenţie diverse tematici cu privire la apărarea împotriva incendiilor 

/a cutremurelor, dar şi a altor dezastre naturale  sau calamităţi care pot apărea ca urmare  a producerii 

lor inopinate sau a  nerespectării reglementărilor în vigoare legate de aceste aspecte. 

Atât pentru personalul nedidactic, dar şi cel didactic au luat parte la acţiuni lunare de instruire, 

prin distribuirea materialelor cu un conţinut specific temelor programate în planurile semestriale.  

Acţiunea practică de simulare a evacuării clădirii în caz de incendiu, a fost supervizată de reprezentanţii 

ISU Suceava.  

Demersurile în ce priveşte obţinerea autorizaţiei din partea ISU Suceava, sunt o prioritate şi în 

acest an şcolar. 

 

V.l. Comisia SSM – prof. Arcip Ana 

 

 Rolul comisiei SSM vizează  evaluarea  riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru,  

stabilirea  măsurilorde prevenire şi protecţie, de natură tehnică, organizatorică, igienico-sanitară şi 

de altă natură, necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, cunoaşterea şi 

respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă. 

Prevenirea *Ansamblul  de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele procesului 

de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale; 

 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul ComisieiSSM    

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

 asigurarea ca toţi lucrătorii unităţii să fie 

instruiţi în conformitate cu legislaţia SSM; 

 pentru evaluarea riscurilor se are în vedere 

selectarea echipamentului individual de 

protecţie;  
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 programul de instruire individuală (realizat 

pe clase, laboratoare, săli de sport); 

 expunerea  normelor de protecţia muncii in 

locuri vizibile: ateliere, laboratoare, cabinet; 

 existenţa camerelor de supraveghere asigură 

buna desfăşurare a programului instructive-

educativ; 

 instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor 

şi are drept scop reîmprospătarea şi 

actualizarea cunoştinţelor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 personalul lucrător trebuie sa poarte 

echipamentul de protecţia muncii;  

 

O (OPORTUNUTĂŢI) T (AMENINŢĂRI) 

 instruirea personalului lucrător la executarea 

unor lucrări speciale, semnarea procesului 

verbal de însuşire a normelor specifice şi 

de respectare a regulilor de protecţia 

muncii; 

 elaborarea de instrucţiuni proprii pentru 

completarea şi/sau aplicarea 

reglementărilor de securitate şi sănătate în 

muncă. 

 evaluarea riscurilor pentru  

zonele cu risc ridicat şi specific  

constituie o prioritate în cadrul  

planului de protecţie şi prevenire  

(lucrul la înălţime). 

 

 

V. m. Comisia de educație rutieră  - prof. Tofan Victor 

 

Denumirea activităţii Participanţi Descriere succintă/ 

Rezultate  

1.Noțiuni de bază din 

legislația rutieră 

 

2. Regulile traversării 

străzii. Semaforul. Marcaje 

și indicatoare rutiere 

3. Jocurile  copiilor. Locul 

de joacă al copiilor. Mersul 

pe role, pe bicicletă. 

Mingea și strada 

 

 

 

4.Strada, prieten sau 

dușman. Accidentul. 

Telefonul de urgență 

5. Circulația grupurilor 

organizate. Mijloacele de 

transport în comun 

 

Elevii claselor I-VIII 

 

 

Membrii cercului de 

educație rutieră, educație 

pentru viață 

Părinții elevilor 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

 

 

Polițiști, agenți de circulație 

-prezentarea noțiunilor 

 de bază din legislația rutieră, 

utilizarea lor în comunicare; 

-prezentarea marcajelor, 

observarea indicatoarelor 

rutiere; 

- desfășurarea unor concursuri 

de desene pe teme rutiere în 

săptămâna Școala altfel; 

- activități în cadrul proiectelor 

de parteneriat educațional școlar 

cu Poliția municipiului 

Fălticeni; 

- instruirea elevilor participanți 

la excursii școlare privind 

siguranța deplasărilor în grup; 

-prezentarea unor aspecte 

privind circulația rutieră în orele 

de consiliere a părinților și în 

cadrul lectoratelor cu părinții. 



 

47 
 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

- interesul și receptivitatea elevilor antrenați în 

activități; 

- implicarea familiilor în conștientizarea de către 

elevi a normelor rutiere; 

 

-lipsa dotărilor; 

-programa și manualele școlare prevăd prea 

puține lecții speciale de educație rutieră; 

-activitățile desfășurate se rezumă mai mult  la 

partea teoretică (la cunoașterea regulilor de 

circulație) și mai puțin la cea practică, aplicativă. 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

- orele de consiliere a părinților și  lectoratele cu 

părinții,  orele de educație civică, de diriginție, de 

lb. română, concursurile de desene, pe teme de 

ed. rutieră și activitățile proiectate în săptămâna 

Școala Altfel contribuie la educația copiilor în 

scopul prevenirii accidentelor rutiere; 

-circulația autoturismelor pe strada din 

apropierea școlii, graba și neatenția elevilor în 

timpul deplasărilor de la și spre școală,  

deplasarea în grabă a elevilor de la un corp de 

clădire la altul în timpul pauzelor pot crea situații 

favorabile producerii unor accidente rutiere; 

 

 

V.n. Cabinetul de asistenţă psihopedagogocă -  psiholog Onu Mona 

 

 La cabinetul de asistență psihologică, în decursul semestrului al II-lea s-a desfășurat o activitate 

diversificată, de la consiliere individuală cu elevii (76 de întâlniri), consilieri  individuale ale părinților  

(25 de ședințe), consultanță acordată cadrelor didactice în vederea realizării unor activități comune la 

nivelul claselor (15 activități) cu profesorii/diriginții, pentru identificarea nevoilor de consiliere/III C, 

pregătitoare C, VI B, IV B. 

 Consiliere la orele de dirigenţie sau la alte ore/activităţi (elevi, părinţi, profesori) – 5 tematici 

abordate: violența verbală; vulnerabilități  în rândul adolescenților; discriminarea. 

 Tematici abordate  în cadrul orelor de consiliere de grup  în rândul elevilor: comportamente 

neadecvate; emoții pozitive – Lumea lui Self ; gânduri raționale vs gânduri iraționale; emoții pozitive/ 

emoții negative; comunicarea nonviolentă; prietenia; consumul de substanțe interzise; autocunoaștere. 

Consilierea la orele de dirigenţie  s-amaterializat prin aplicarea chestionarului de  interese Holland 

la clasa a VIII-a B. La nivelul școlii s-a aplicat un chestionar ce a urmărit aplicarea măsurilor  ce 

vizează prevenirea violenței în mediul școlar, pe un eșantion de 80 de subiecți. 
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VI. ANALIZA SWOT 

a activităţii din sem. Al II-lea al anului şcolar 2014-2015 

 

I. Management 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 implicarea tuturor cadrelor didactice în 

comisii de lucru, funcționale, la nivelul 

școlii;  

 aspecte pozitive evidențiate de către 

reprezentanții ISJ în urma inspecțiilor 

tematice efectuate; 

 constituirea celor trei clase pregătitoare; 

 

 lipsa de reacție a responsabililor unor 

comisii când au de raportat situații, 

concluzii, analize; 

 comunicare ineficientă între anumite cadre 

didactice și părinții din cadrul colectivelor 

pe care le coordonează; 

 implicare deficitară a unor colegi în 

rezolvarea unor situații apărute în cadrul 

colectivelor, ; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 comunicarea directă și în timp real cu diferite 

departamente din ISJ, Primărie şi alţi 

parteneri educaţionali; 

 cadre didactice tinere, cu disponibilitate de a 

se implica în activităţile derulate la nivelul 

şcolii şi de a colabora cu ceilalţi colegi; 

 neîncadrarea în costul standard; 

 pericolul comasării unor clase (a VI-a), cu 

efect asupra Proiectului de încadrare din 

anul şcolar 2015-2016; 

 lipsa de comunicare cu partenerii 

educaţionali, în vederea soluţionării 

situaţiilor critice la nivel de şcoală, 

permiţând crearea unei imagini negative a 

şcolii; 

 

 

II. Curriculum 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 promovarea unei oferte educaționale centrate 

pe interesele elevului; 

 derularea unor proiecte educative ce implică 

un număr ridicat de colegi și elevi; 

 interes scăzut pentru performanță școlară; 

 înregistrarea a trei elevi cu situația de 

amânați anual  și a unui număr de 5 

repetenți; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 interes ridicat din partea cadrelor didactice  

pentru formarea continuă; 

 disponibilitatea colegilor de la catedra de 

limba română și matematică pentru a asigura 

pregătirea suplimentară a elevilor ce vor 

susține evaluarea națională; 

 

 lipsa implicării unor cadrelor didactice în 

activități recuperatorii prin aplicarea de 

programe remediale pentru elevii cu situații 

scăzute la învățătură; 

 număr redus de ore de pregătire 

suplimentară la disciplinele cu mulţi 

corigenţi (.....), ca măsură de prevenire a 

acestei situaţii; 
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III. Resurse umane 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 disponibilitatea unor cadre didactice şi a 

elevilor de a fi implicate în proiecte și 

parteneriate educaționale; 

 colegi ce fac parte din corpul metodiștilor, 

al Consiliului consultativ și Corpul național 

de experți în management educațional; 

 implicarea cadrelor didactice pentru 

pregătirea elevilor ce vor susține evaluări 

naționale (clasele 2, 4, 6, 8); 

 părinţi ce susţin participarea copiilor 

dispuşi spre un efort intelectual ridicat, la 

competiţii şcolare, asigurând resursele 

materiale necesare; 

  

 familii ale elevilor cu resurse financiare 

minime; 

 crearea premiselor de a accepta elevi cu 

reale probleme de adaptare și carențe în 

actul instructiv-educativ, datorită 

numărului redus de elevi la nivel de 

școală, chiar dacă nu au certificate 

eliberate de CJRAE; 

 lipsa de disponibilitate a unor colegi  de 

a participa la lectoratul cu părinţii (o 

întâlnire/semestru); 

 dificultăţi întâmpinate de unii colegi în a 

relaţiona cu unele colective de elevi, 

aducând un mare deserviciu întregului 

corp profesoral; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  lipsa de popularizare în rândul părinților a 

activităților derulate în școală, prin evitarea 

convocării acestora la lectoratele cu părinții 

unde se  promovează activitățile  Asociației 

de Părinți „Artur Gorovei”; 

 atragerea unui număr tot mai mare a copiilor 

din alte circumscripții și din localități 

limitrofe; 

 

 lipsa de interes a unor părinți in 

urmărirea programului elevilor și a 

pregătirii; 

 colective de elevi sub efectiv:  

o I B,  II B și II C; 

o VI A, VI B, VII B, VII B; 

 

IV. Resurse materiale 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 asigurarea calității tuturor serviciilor furnizate de 

școală și utilizarea eficientă a resurselor pentru 

susținerea priorităților educaționale;  

 dotarea cu 11 calculatoare şi 2 videoproiectoare 

noi; 

 igienizarea/ văruirea sălilor de clasă, în regie 

proprie;  

 achiziționarea a 2 imprimante, a unui Xerox, a 

90 de scaune a 7 mese școlare, a 2 laptop-uri cu 

o valoare de 12 500 lei; 

 investiții în reparații aduse holului - Corpul B; 

 reparaţia în bibliotecă, la corpul B; 

 achiziționarea elementelor necesare amplasării 

unui spațiu de joacă pentru elevii școlii; 

 

 existența bibliotecii într-un spațiu 

necorespunzător; 

 manuale noi în număr redus, datorită lipsei 

de fonduri; 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
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 implicarea reprezentanților Consiliului Local 

în demararea și finalizarea unor reparații; 

 implicarea reprezentanților părinților în  

viața școlii, în vederea susținerii 

reparațiilor/modernizărilor necesare; 

 acces informaţional nelimitat; 

 promovarea și recompensarea copiilor cu 

rezultate deosebite obținute la olimpiade; 

 costurile ridicate de transport și întârzieri în 

ce privește decontarea navetei elevilor din 

mediul rural; 

 pagube înregistrate constant prin 

deteriorarea plaselor de gard, ce trebuie 

frecvent înlocuite, în urma tăierii de către 

copiii ce vin să se joace pe terenul de sport, 

după-amiaza; 

 slaba finanțare ce revine școlii (salarizare și 

investiții) prin aplicarea formulelor 

standard de calcul per/elev; 

 

V. Proiecte și parteneriate 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 desfășurarea unei game variate de activități 

extracurriculare în parteneriat cu partenerii 

locali și naționali; 

 acțiuni cu implicarea colectivului de elevi al 

școlii prin activitățile cu impact pozitiv, 

promovate de Consiliul Elevilor, de la nivelul 

școlii; 

 lipsa unor sponsorizări ce să ne permită 

recompensarea tuturor copiilor cu 

performanțe; 

 insuficienta implicare a elevilor în 

campania de colectare selectivă a 

deșeurilor;  

 slaba promovare pe site-ul școlii de 

www.alicuza.falticeni.ro  a activităților 

derulate; 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 continuarea proiectelor ce au avut un feed-back 

pozitiv; 

 apariții în mass-media a rezultatelor obținute de 

elevii școlii și de promovare a acțiunilor la care 

au luat parte („Cronica de Fălticeni”, „Ziarul de 

pe Net”, „Monitorul de Suceava”, „Obiectiv”, 

Radio AS); 

●implicarea în organizarea unor proiecte 

educaționale vizează și o componentă 

materială; 

●dezavantajul creat de programele școlare 

încărcate ce nu permit dezvoltarea 

componentei educative la nivelul dorit; 

 

 

 

Concluzii: 

 Doar creând din școală mediul în care să venim cu plăcere, vom deveni o echipă ce se va implica 

în depășirea problemelor iminente. Doar implicându-ne și cunoscându-ne suficient, ne vom respecta și 

ne vom sprijini necondiționat.  

Doar iubindu-ne meseria ne vom împlini profesional și vom simți că aparținem unei instituții 

ce are un renume, un trecut, care reclamă imperios, ca noua generație să-și aducă aportul  la continuarea 

menirii acestui lăcaș de cult, la  crearea unui OM echilibrat, înțelept, integru și care să fie suma tuturor 

cadrelor didactice ce și-au adus aportul la formarea caracterului său. 

http://www.alicuza.falticeni.ro/

