
 

  

  



INTRODUCERE 
Moto: 

 

„Fără școală să nu aștepte nimeni  

nici părinți  buni,  nici fii buni, și prin urmare  

nici stat bine organizat  și bine cârmuit și bine 
păstorit.” 

 
(Ion Heliade Rădulescu) 

 



 In demersul nostru profesional, ne facem mereu planuri doar după ce am analizat 

eficiența celor deja experimentate. Reușita și succesul să ajute să ne găsim destulă satisfacție 

profesională, iar neșansa unor eșecuri, să ne întărească convingerea că nu ni se datorează în 

exclusivitate. 

 Provocările acestei meserii rămân aceiași elevi – unii  dotați cu ambiție și 

inteligență, dar și cei lipsiți de orice motivare a învățării; aceleași familii – unele mai 

interesate de parcursul și progresul școlar, în opoziție cu indiferența și chiar nepăsarea 

demonstrată prin neimplicare și plasarea responsabilităților părintești altor membri (mai 

apropiați sau mai îndepărtați); problemele cu care ne confruntăm de ani: aceleași programe 

ce nu au coerență între cicluri de învățământ; mult discutatele manuale de a căror slabă 

calitate suntem legați prin singurul factor pus în discuție, cel financiar, și care ne determină 

să apelăm în numele unui învățământ de calitate – la materiale auxiliare (atât de blamate de 

cei care trebuie să le suporte achiziționarea). Ne situăm în centru unui vârtej, atât al 

nemulțumiților (al celor din exteriorul nostru) și al nemulțumirilor personale. 



I.a. RESURSE UMANE  
 

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

 



 

 În semestrul I al anului școlar 2013-2014 

încadrarea la școala noastră, a corespuns planului de 

școlarizare aprobat de Inspectoratul Școlar al Județului 

Suceava: 

O  la învățământ primar au funcționat 13 clase: 

• 3 clase pregătitoare,  

• 2 clase I,  

• 3 clase a II-a,  

• 3 clase a III-a  

• 2 clase a IV-a; 

O la învățământ gimnazial 8 clase: câte două pe fiecare 

nivel.  



PROIECTUL DE INCADRARE 

An școlar 2014-2015 
  

 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:     14 clase 

 

3 clase pregătitoare:  Prof.Benke C., prof.Tofan V., prof.Vasilache M.; 

3 clase I:   prof.Ilincăi D., prof.Negre S., prof.Oșlobanu M.; 

2 clase a II-a:   prof. Prisacariu D., prof.Ștefan F.; 

3 clase a III-a:                prof. Negre A., prof.Triși A., prof.Coțovanu A.; 

3 clase a IV-a:  prof. Tofan M., prof,Clipa D., înv.Buleu V.; 

 



 ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL:     8 clase 

 Lb. română + lb. latină= 18h*2= 2 catedre 

 Lb engleză + 2 h CDȘ= 18h*2=    2 catedre 

 Lb. franceză =  1 catedră 

 Matematică+ 4 h CDȘ=18 h*2=  2 catedre 

 Fizica + chimie= 1 catedră +    2 h (prof. Păiuș Daniela) 

 Biologie + 6 h CDȘ= 1 catedră (cl.5 =2; cl. 6=4; cl7=4, cl.8=2) 

 Cultura civică 4h+Istorie 10h+ Geografie 4h=  1 catedră+   

   6h Geografie (completare de catedră prof. Dan Olaru) 

 Religie = 18 h =1 catedră+ 4 h 

 Desen = 7 h (plata cu ora) 

 Muzica= 7 h (plata cu ora) 

 Ed. Fizică= 18h*2= 2 catedre 

 Ed. Tehnologică= 8 h+1 CDȘ= 9h  

* A se discuta în cadrul ariilor curriculare oferta privind 

disciplinele opționale, până pe 21 martie 2014! 



Personalul didactic auxiliar și 
nedidactic 

4,5  norme personal didactic auxiliar:  

secretar-șef, informatician, administrator, administrator 
financiar, 0,5 normă bibliotecar,  

8,5 norme cu personal nedidactic:  

3,5 norme de îngrijitori, 3 norme pentru muncitori 
întreținere și 2 paznici 

fapt ce a stat la baza înființării la nivelul școlii a două 
birouri noi: biroul contabilitate și biroul secretariat. Noua 
structură se regăsește în Organigrama școlii, postată și 
pe site-ul școlii. 



I.a.2. Elevi.  
Situația statistică la sfârșitul 

sem. I 
 



 

 La începutul anului școlar au fost înscriși 
504 elevi. Comparativ cu alți ani, migrația 

elevilor spre alte școli nu a mai fost atât de 

evidentă, ci se poate observa mai degrabă o 

mobilitate a elevilor între clasele paralele.  

 Aș menționa că din cei 503  de elevi 

existenți la sfârșitul semestrului I, 301 sunt 

înscriși la învățământul primar și 202 la 

învățământul gimnazial. 





 clasele pregătitoare au un efectiv de 63 de elevi  

• CP A -30 

• CP B -16 

• CP C - 17 

cu o medie de 21 elevi/clasă;  

REPARTIZAREA ELEVILOR PE 
CLASE 



REPARTIZAREA ELEVILOR PE 
CLASE 

 clasele I au 51 de elevi în 2 clase (30 și 21) 

• I A -30 

• I B -21 

cu o medie de 25,5 elevi/clasă;  



REPARTIZAREA ELEVILOR PE 
CLASE 

O clasele a II-a au 85 de elevi  

O A II-a A– 32 

O A II-a B –26 

O A II-a C-  27 

 cu o medie de 28,33 elevi/clasă;  

 



REPARTIZAREA ELEVILOR 
PE CLASE 

Clasele a III-a au înscriși 61 de elevi 

O clasa a III-a A- 25 elevi 

O Clasa a III-a B-  25 elevi 

O Clasa a III-a C- 11 elevi 

Cu o medie de 20,33 elevi/clasă 



REPARTIZAREA ELEVILOR 
PE CLASE 

Clasele a IV-a au 41 de elevi : 

 - clasa a IV-a A – 22 elevi; 

 - clasa a IV-a B – 19 elevi 

 cu o medie de 20,50 elevi/clasă 

 



REPARTIZAREA ELEVILOR PE CLASE 

REPARTIZAREA ELEVILOR 
PE CLASE 

O La clasa a V-a au fost înscriși 42 de elevi  

 - V A – 27 elevi 

 - V B - 15 elevi 

cu o medie de 21 elevi/clasă; 



REPARTIZAREA ELEVILOR 
PE CLASE 

O la clasele a VI-a sunt 55 de elevi 

 - VI A- 27 elevi 

 - VI B- 28 elevi 

cu o medie de 27,50  elevi/clasă; 



REPARTIZAREA ELEVILOR 
PE CLASE 

O la clasele a VII-a sunt 50 de elevi : 

O Clasa a VII-a A - 23 elevi 

O Clasa a VII-a B -  27 elevi 

 cu o medie de 25 elevi/clasă 



REPARTIZAREA ELEVILOR 
PE CLASE 

O  în clasele a VIII-a sunt înscriși 55 de elevi: 

O A VIII –a A  - 30 elevi 

O A VIII - a B  - 25 elevi 

 cu o medie de 27,50. elevi/ clasă  



Concluzii:  

 La clasele din 

învățământul primar, 
media pe clasă este 23,23 

elevi pe clasă, sub media 

stipulată în legislația 
aflată în vigoare, care 

prevede 25 elevi/clasă. 

 (- 1,78 elev/clasă) 

 La ciclul gimnazial, media 

pe clase este de 25,25 elevi 

cu mult sub media regăsită 

în metodologia de calcul a 

finanțării ce se ia în calcul 
la costul standard per elev, 

unde este impus un număr 

de 30 de elevi în clasă. 

 (- 4,75 elev/clasă) 

 



I.b. Resurse materiale 

 I.b. 1.Raportul financiar-contabil 

 NR. CRT. CHELTUIELI SUMA 

A SALARII 1.521.378 

1 Salariile personalului 1.192.883 

2 Contribuţii la bugetul de stat şi asigurări sociale 328.495 

B BUNURI ŞI SERVICII 137.943 

1 Energie electrica şi termică 56.394 

2 Apă şi servicii de salubritate 16.860 

3 Transport elevi  (Ţarna Mare) 14.000 

4 Furnituri birou 3.982 

5 Telecomunicaţii 3.047 

6 Materiale curăţenie şi igienizare 3.487 

7 Materiale pentru mici reparaţii instalaţie sanitară, electrică, etc. 5.517 

8 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (taxe pentru servicii de mentenanţă şi service calculatoare şi 

programe informatice, autorizaţii funcţionare şi sanitare, etc.) 

8.011 

9 Cheltuieli perfecţionare cadre didactice 4.210 

10 Cheltuieli analize medicale cadre didactice 920 

11 Obiecte inventar – 3 calculatoare, 2 pentru site-ul scolii, 1 pentru AEL 6.250 

12 Servicii pază firmă autorizată 15.265 

C TRANSPORT 7.627 

1 Navetă cadre didactice 3.000 

2 Delegaţii 1.453 

3 Navetă elevi 3.174 

D BURSE  9.800 

E INVESTIŢII, REPARAŢII 12.958 

3 Reparaţii parchet etaj I si II şcoala nouă 9.000 

4 Reparaţii microbuz transport elevi 3.958 

TOTAL 1.689.706 



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

O Sprijinul Asociaţiei Părinţilor „Artur Gorovei”, s-a manifestat 

în continuare, prin contribuţiile benevole ale părinţilor, care 

la nivel de şcoală a fost destul de substanţială, respectiv 

5.813 lei, iar utilizarea fondurilor s-a concretizat în 

susţinerea şcolii pentru organizarea serbării de Crăciun, mici 

cheltuieli de reparaţii urgente şi dotarea cabinetului medical 

cu medicamente uzuale şi de strictă necesitate, etc. 

O În primul semestru al anului şcolar 2013-2014 toate clasele 

au fost sprijinite de părinţi pentru procurarea cataloagelor 

şcolare.  În plus, donaţiile benevole ale părinţilor din 

comitetele fiecărei clase sunt enumerate în cele ce urmează: 



Nr.Crt. Clasa Suma donată TOTAL 

1. Clasa pregatitoare A 150+10+700 860 

2. Clasa pregatitoare B 80+10 90 

3. Clasa pregatitoare C 85+285 370 

4. Clasa I-a A 145+375 520 

5. Clasa I-a B 110+283 393 

6. Clasa a II-a A 160+5+50+355 570 

7. Clasa a II-a B 130 130 

8. Clasa a II-a C 135+25+300+30 490 

9. Clasa a III-a A 125 125 

10. Clasa a III-a B 125+200 325 

11. Clasa a III-a C 55+135 190 

12. Clasa a IV-a A 110 110 

13. Clasa a IV-a B 95+140 235 

14. Clasa a V-a A 135+385 520 

15. Clasa a V-a B 75 75 

16. Clasa a VI-a A 100+15+15+295 425 

17. Clasa a VI-a B 80+50+15 145 

18. Clasa a VII-a A 115+5+170 290 

19. Clasa a VII-a B 135+90 225 

20. Clasa a VIII-a A 150 150 

21. Clasa a VIII-a B 125+145 270 

  GOSCOM– deșeuri hârtie 50,45+69,50 119,95 

Total încasări sem.I   6.627,95 



 Cheltuieli:  

- confecţionarea emblemelor şcolare -2.480 lei 

- procurarea materialelor necesare pentru confecţionarea 

felicitărilor pentru sărbătorile de iarnă şi ziua şcolii -130,20 lei 

- procurarea unui brad artificial, instalații şi dulciuri pentru 

serbarea de Crăciun – 504 lei 

- mici cheltuieli materiale -76,30 lei 

- ştergătoare parbriz microbuz elevi  -104 lei 

- medicamente pentru cabinetul medical şcolar – 114,99 lei 

- procurarea unei ghilotine (pentru tăiat hârtia)– 303,49 lei 

- procurarea unui set de karaoke (pentru activitățile din 

săptămâna Școala Altfel)– 99,99 lei  

- Materiale sportive – 300 lei 

-comisioane bancare pentru tranzacţii şi mentenanţă cont – 

123,39 lei 

Total cheltuieli – 3.954,39 lei 

 



Concluzii:  
 Implicarea Asociației de părinți a 

susținut demersurile legitime de a organiza și 
desfășura unele activități la nivelul școlii: 

dotarea cu obiecte ce nu pot fi achiziționate 

prin finanțarea standard; facilitează înscrierea 

elevilor la diferite concursuri, prin achitarea 

taxelor prin contul asociației; susține 

demersurile de a răspunde nevoilor tuturor 

sectoarelor de activitate din școală: activitate 

didactică (calculatoare, material sportiv), 

activitatea extrașcolară (plasmă, set Karaoke),  

cabinetul medical. 



O Prin efortul părinților s-au putut achiziționa 
consumabile, materiale de întreținere și curățenie de 
către doamnele profesoare: Adelina Haidău, Iuliana 
Scripcaru, Alexandra Tocănel, consumabile –
laborator chimie de către d-na prof, Ana Arcip, 
procurarea de materiale pentru laboratorul AEL d-na 
inf. Arsineta Parfenie; 

O Achiziţionarea unui LCD la clasa a II-a B -prof. 
Alexandrina Triși; 

O achiziţionarea unei imprimante la CP C- d-na prof. 
Mariana Oșlobanu.  

O Renovarea sălii 11, clasa a III-a A-  prof. Mioara Tofan; 



II. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Moto: 

„Omul superior este modest prin ceea ce spune,  

dar excelează prin acţiunile sale”  

(Confucius) 



II.a. Situația la  

învățătură și purtare  

la sfârșitul semestrului I  

al anului școlar 2013-2014 

 



La sfârșitul semestrului I 
 

O Promovabilitate la învățământul primar:      100%; 

O Promovabilitate la învățământul gimnazial: 85,15%. 

 Corigenți la o disciplină: 3 elevi din clasa 5B, 3 elevi din 

clasa 6A, 6 elevi din 6B, 1 elev din 7A, 3 elevi din 7B, 1 

elev din 8B. În total 17 elevi. 

 Corigenți la 2 obiecte: 1 elev la 6A, 2 elevi din 7A, 1 

elev din 7B,  2 elevi din 8A. În total 6 elevi. 

 1 elev din 8A corigent la 3 obiecte. 

 2 elevi corigenți la 4 obiecte: din 7A și din 8B. 

 2 elevi ce au corigențe la mai mult de 4 obiecte: din 7A 

și din 8B. 

 2 elevi cu situația școlară neîncheiată, ambii din 8B. 



 Îngrijorătoare sunt situațiile în care se 

regăsesc elevii din clasele a VIII-a, cu rezultate 

slabe la învățătură, cu corigențe la un număr mare 

de discipline, fapt ce pune sub semnul incertitudinii 

promovarea acestora la sfârșitul anului școlar, în 

vederea susținerii examenului național. Dar pentru 

acești elevi, există filiera profesională, așa că pot fi 

înscriși în această formă de învățământ, care să 

răspundă nivelului lor de pregătire. 



Situația privind frecvența elevilor- 
responsabil d-na prof. Haidău Adelina 

Nr. crt. Clasa Total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

1 a V-a A 154 154      -     

2 a V-a B 337 238 99 

3 a VI-a A 329 276 53 

4 a VI-a B 287 238 49 

5 a VII-a A 442 233 209 

6 a VII-a B 244 214 30 

7 a VIII-a A 674 517 157 

8 a VIII-a B 1044 272 772 

  

Total absențe sem I 
3511 2142 1369 



Concluzie: 
 Chiar dacă la nivelul școlii există un Regulament de ordine interioară 
ce a fost adus la cunoștință tuturor elevilor, s-au depistat câteva mici devieri 
comportamentale în rândul elevilor.  

 Cazurile, izolate ce-i drept, au reclamat rezolvarea imediată și 
punctuală prin: discuții cu părinții (elevului Anton Vlad la clasa a VII-a A în 
cadrul Consiliului de Administrație -soldat cu scăderea notei la purtare; de la 
a VII-a B – părinții elevilor  Croitoru Paul şi Grigore Sebastian) cât și discuții 
individuale cu elevii (Ungureanu Alexandru 6A; Lamouchi Soufian și Crăiță 
Cosmin -8A; Dăniloaia Petrică, Cîrnăreasa Codruț, Isache Alin a -VIII-a B)  în 
urma unor incidente petrecute în incinta școlii, în timpul orelor de curs.  

 Cu tot efortul depus de unii diriginți, prin consilierea individuală a 
părinților cât și a acțiunilor demarate de psihologul școlii, s-au înregistrat 
următoarele aspecte negative: numărul mare de absențe nemotivate atrage 
rezultate foarte slabe la învățătură; dezinteresul unor părinți în colaborarea 
cu școala îngreunează sarcina diriginților în stabilirea motivelor de 
absenteism; contextul social nefavorabil și familial sensibil, conduce la 
înregistrarea unui grad ridicat de absenteism de la orele de curs, în rândul 
elevilor Dăniloaia Petrică și Cîrnăreasa Codruț. 



 Educația își arată efectele, doar acolo unde cel care o 

primește, se arată dispus să fructifice învățăturile și 
experiențele la care a fost supus.   

 Educația este un act voluntar, care se însușește prin 

exercițiu, care necesită corectare și intervenție constantă din 

partea educatorilor.  

 De multe ori capitulăm în fața unor elevi, care ne fac 

să devenim conștienți de propriile limite în a interveni cu tot 

tactul, experiența  și pregătirea noastră, recunoscându-ne 

învinși.  

 Aceasta să fie definiția eșecului profesional sau 

personal? 

 



II.b. Rezultate înregistrate  
de elevi la concursuri și  

competiții sportive 

Moto: 

“Numărul reușitelor  

pe care le-am avut este direct proporțional 

 cu numărul eșecurilor, urmate mereu de noi încercări.”  

(Tom Hopkins) 

 



Comisia metodică a claselor CP-II 

Nume cadrul 

didactic 

Nivelul 

concursului 

Număr de premii obţinute 

Locul I Locul II Locul III Mențiune 

Ilincăi Daniela Național 12 14 7 10 

Coţovanu Adriana Național 30 21 23 18 

Trişi Alexandrina Național 11 13 8 8 

Negre Adriana Național 17 7 11 8 

Prisacariu Daria Național 5 14 12 8 

Oşlobanu Mariana Național 18 10 4 - 

Ştefan Florentina Național 10 6 4 3 



Nume cadrul 

didactic 

Nivelul 

Concursului 

Număr De Premii Obținute 

Locul 

I 

Locul 

II 

Locul 

III 
Mențiune 

Mioara Tofan 

Național 6 10 11 10 

Județean 1 1 - - 

Local 2 - - - 

Carmen Benke Național 14 12 13 9 

Maria Vasilache 

Național 4 2 4 13 

Județean - - 4 - 

Local 4 - - - 

Victor Tofan 
Național 5 4 3 8 

Local  2 - - - 

Comisia metodică a claselor III-IV 



Clasele V-VIII 
Nume cadrul 

didactic 

Nivelul 

concursului 

Număr de premii obţinute 

Locul I Locul II Locul III Mențiune 

Crăciun Dana 

  

Național 10 18 18 28 

Judeţean  1 1 - - 

Păduraru Simona 
Național 1 4 15 15 

Judeţean  1 - - 2 

Stratulat Ana 

  

Național 1 2 3 9 

Judeţean  -     Olimpiadă  

Balaci Gheorghița 

  

Național - 13 5 3 

Județeană       Olimpiadă 

Leuștean Maria Național 1 1 1 - 

Scripcaru Iuliana  Locală 1 1   Olimpiadă 

Haidău Adelina  

  

Locală - - - - 

Judeţean  - - - 3 

Tocănel Alexandra Locală 2 2 - - 

Tănasă Ionuţ Locală 3 3 - - 

Arcip Ana Locală  5 4 2 8 

Tofan Marghioala Locală   1     



Centralizarea rezultatelor 

Nivelul 

concursului 

Locul I Locul II Locul III Mențiune 

  

Naţional 155 145 137 147 

Interjudeţean - - 4 - 

Judeţean 2 1 - 5 

Local 12 6 - - 



III. FORMAREA CONTINUĂ 

Moto: 

„O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu;  

 trebuie de o parte să înveţi,  

pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.” 

(Seneca) 



 Cine se oprește din a învăța, se poate 

considera un om bătrân, indiferent de vârsta pe 

care o are. Există și un paradox aici, cu cât 

învățăm mai mult, ne dăm seama cât de puțin 

știm. Prin dezvoltare personală  învățăm care 

sunt lucrurile pe care e bine să le știm, și care 

sunt inutile. De multe ori ne aglomerăm viața 

cu o grămadă de lucruri inutile, care nu ne 

aduc niciun progres. Învățarea nu este unul 

dintre acele lucruri. Ea este utilă și este bine să 

fie continuă. 



CADRUL DIDACTIC  A) CURSUL, MASTERATUL,  ALTE FORME 

Tofan Victor  

Tofan Mioara 

Tocănel Alexandra 

Triși Alexandrina 

Curs de formare CEAC - „ Înregistrarea electronică a autoevaluării” Cursul 

“Înregistrarea electronică a autoevaluării”, organizat de ARACIP în cadrul proiectului 

FSE POSDRU “Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de 

evaluare internă a calităţii educaţiei” (55668) – 4 credite 

Coţovanu Adriana Consfătuirea regională „Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice-prezent şi 

perspective”, USV 

Trisi Alexandrina Management educațional  - 60 credite 

Livinți Liliana - Seminarul Regional ”Abilitatea profesorilor care predau biologia pentru elaborarea 

unor strategii didactice eficiente” ISJ-Suceava 

Atelierul regional organizat de ARACIP - dezbaterea problematicii calităţii în 

evaluarea externă cu tema “Indicatori naţionali privind cultura calităţii”,în cadrul 

Proiectului  Strategic al ARACIP –Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei 

educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin 

implementarea standardelor de referinţă . 

Arcip Ana Ştiinţă Performanţă Excelenţă – 90 credite 

Crăciun Dana 

Păduraru Simona 

 „Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii”,  

POSDRU/87/1.3/S/63576 – 25 credite 

Ciornei Alina Master USV -Cultură și civilizație britanică în contextul globalizării  

Cepoi Oana Master Interdisciplinar – Facultatea de Arte plastice, decorative și design Iași – 60 

credite 

Ilincăi Daniela 

Oșlobanu Mariana 

Negre Simona 

"Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor 

cheie la școlarii din clasele I-IV - program de formare continuă de tip “blended 

learning” " (POSDRU/ 87/1.3/S/63113) – 24  credite 



COŢOVANU 

ADRIANA 

Seminarul Naţional CCDG, 

Bucureşti 

Octombrie 

2013 

ILINCĂI 

DANIELA 

Sesiune de comunicări și 

referate  „Stilurile senzoriale și 

implicarea lor în învățare” 

Februarie 

2014 

B) Simpozioane/seminarii 



Concluzii: 

 Succesul reprezintă străduinţa 

continuă de împlinire. Este oportunitatea 

de dezvoltare pe plan emoţional, spiritual, 

intelectual, social şi chiar financiar, 

proprie indivizilor. Drumul către succes 

este marcat de o dezvoltare şi o învăţare 

continuă, şi nu un ţel care trebuie atins. 

Dezvoltarea şi învăţarea continuă se fac 

atât la nivel individual, cât şi la nivel 

organizaţional, prin integrarea conceptului 

de învăţare permanentă. 



IV. RESPONSABILITĂŢI ŞI 
ACTIVITĂŢI  ALE 

PERSONALULUI DIDACTIC 
Moto: 

 

„Privește cuvântul responsabilitate –  

răspuns și abilitate – abilitatea de a alege răspunsul.” 

(Abraham Lincoln) 



IV.a.  Responsabilități și 
activități desfășurate la 

nivelul comisiilor 
metodice și a ariilor 

curriculare 



IV.a.1. Lecții demonstrative 
O prof. Mioara Tofan, la clasa a III-a A, disciplina: Limbă 
și comunicare: „Atelierul de lectură”, noiembrie 
2013; 

O prof. Daria Prisacariu, clasa IA, disciplina: Arte vizuale 
si abilități practice „Ornamente de Crăciun”, 
decembrie 2013; 

O prof. Dana Crăciun, 5A: ,,Despre prietenie", activitate 
demonstrativă în cadrul ariei curriculare Consiliere și 
orientare școlară, Decembrie 2013; 

O inf. Arsineta Parfenie, 7 B, „Aplicații WORD 2010-
Evaluare finală,  ian. 2014; 

O prof. Ştefan Florentina 2 lecţii demonstrative pentru 
părinţi, clasa I B, Noiembrie 2013. 

 



Observație:  

 La aria curriculară Om și societate, arte și educație 

fizică, nu a fost susținută nicio lecție demonstrativă, deși în 

componența acesteia se regăsesc cele mai multe cadre tinere, 

care au de susținut inspecții speciale la clasă pentru obținerea 

diferitelor grade didactice (prof. Cepoi Oana, prof. Apopei 

Mirabela, prof. Tocănel Alexandra, prof. Tănasă Ionuţ). 

Comisia metodică este considerată una din formele ce permit 

schimbul de experiență, dar și de a intra în contact cu alte 

stiluri de predare-învățare, mai ales pentru cei ce se află la 

debutul carierei. 



IV.a.2. Referate 
O Prof. Mioara Tofan - „Lectura activă, mijloc de dezvoltare a gândirii critice” (XI. 2013); 

O Prof. Maria Vasilache - „Considerații metodice asupra dezvoltării vocabularului elevilor din ciclul 
primar”  

O Prof. Victor Tofan - „Aspectul interdisciplinar al lecțiilor de limba română”( XII 2013); 

O Prof. Carmen Benke -„Dimensiunile esențiale ale familiei” (ian. 2014). 

O Prof. Adriana Coţovanu - „Activitatea şi odihna-corelarea activităţilor zilnice cu odihna în perioada 
copilăriei” 

O Prof. Alexandrina Trişi –„Consecinţe ale disfuncţiilor în asumarea identităţii de părinte asupra 
dezvoltării emoţionale a şcolarului mic” (Ianuarie 2014); 

O Prof. Simona Negre -„Conceptul de joc didactic” (Ianuarie 2014); 

O Prof. Adriana Negre -Diseminare curs POSDRU- „Formarea continuă a profesorilor de  matematică şi 
ştiinţe economice în societatea cunoaşterii” (X. 2013); 

O Prof. Florentina Ştefan– „Familia şi şcoala în procesul de socializare al copilului” (XII 2013); 

O prof. Gheorghița Balaci - „Rolul matematicii în studiul fenomenelor din natură” ( XI. 2013); 

O prof. Ana - Stratulat Analiza rezultatelor testului iniţial la Matematică şi introducerea Planului de 
măsuri stabilite în urma evaluării iniţiale ” ( XI.2013); 

O Prof. Liliana Livinți - „Prezentarea selectivă a metodelor didactice active şi interactive“ (XI.2013) 

O prof. Gheorghița Balaci și prof. Ana Stratulat -   „Prezentarea selectivă a metodelor didactice active şi 
interactive“ ( XI. 2013); 

O prof. Gheorghița Balaci și prof. Iuliana Scripcaru – în cadrul Consiliului de Administrașie și al 
Consiliului Profesoral: Informare asupra rezultatelor evaluării iniţiale şi măsurile care se impun pentru 
remedierea unor rezultate slabe la aria curriculară” „Matematică şi ştiinţe” 

O prof. Alina Ciornei– „Metode de evaluare specifice limbilor străine” (limba engleză) (XII  2013); 

O prof. Alexandra Tocănel „Mens Sana in Corpore Sano”  (X.2013); 

O prof. Iuliana Scripcaru-  „Istorie, artă și credință sec. IV-VIII d.Chr”,  împreună cu membrii comisiei  

O prof. Alexandra Tocănel– „Educația elevilor cu nevoi speciale”; (XI. 2013) 

O prof. Gheorghița Balaci– „Rolul profesorului diriginte în orientarea elevilor pentru carieră și viață”; 



IV.a.3. Parteneriatele și proiecte educaționale 
O Prof. Mioara Tofan și  prof. Victor Tofan cu Școala Gimnazială Vișina, jud. Olt; 

O Prof. Maria Vasilache - Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni; Biblioteca Municipală „Eugen 
Lovinescu” Fălticeni; Poliţia  Municipiului Fălticeni; Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni; 
Şcoala Gimnazială Oniceni; 

O Prof. Carmen Benke - Teatrul Fantezia, Galați, psihologul școlii; 

O înv. Buleu Viorica - Activități derulate în parteneriat cu biblioteca școlii. 

O Prof. Coţovanu Adriana cu Grădiniţa P.P. Riki-Priki, Casa  Memorială „Mihail Sadoveanu” 
Fălticeni; Școala Gimnazială „Mihai Novac” Sasca Montană, Caraş-Severin; 

O Fundația pentru științe și arte Paralela 45: Alexandrina Trişi, Adriana Coțovanu, Mioara Tofan, 
Daniela Ilincăi, Carmen Benke, Ana Stratulat, Gheorghița Balaci, Simona Păduraru, Dana 
Crăciun;  

O prof. Ana Arcip și prof. Tofan Maria - Muzeul „Mihai Băcescu”;  

O prof. Ana Arcip - Parteneriat cu Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  
Suceava – Circumscripţia Fălticeni; 

O prof. Gheorghița Balaci și psiholog Adina Matei- „ „Asociația Sf. Treime”-Fălticeni; 

O Prof. Adelina Haidău: -preotul  Mihăilă Liviu de la Biserica ”Sf. Ierarh Nicolae” din Hreațca; 
„CJRAE Suceava; Poliția Municipiului Fălticeni; 

O prof. Alexandra Tocănel: ”Concursul Școlar Național Smart”; 

O prof. Oana Cepoi -” Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni; Școala Gimnazială ”Bogdan Petriceicu 
Hașdeu”- Iași; Clubul Copiilor-Rădăuți;  

O prof. Daniela Ilincăi: Unitatea de Jandarmi -Fălticeni ; cu toate educatoarele de la nivelul 
grădinițelor cu program prelungit din Fălticeni;  

O prof. Ana Stratulat - Poliția Municipiului Fălticeni; 



IV.a.4. Activități extrașcolare 
Serbări școlare: 

O sărbătorile toamnei: prof. Oșlobanu Mariana, prof. Ilincăi Daniela prof. Trişi Alexandrina, 
prof. Tofan Mioara,  prof. Benke Carmen, înv. Buleu Viorica, prof. Crăciun Dana, prof. 
Ciornei Alina, prof. Păduraru Simona; 

O cu ocazia sărbătorilor de iarnă: prof. Coţovanu Adriana, prof. Trişi Alexandrina, prof. Negre 
Simona, prof. Negre Adriana, prof. Ilincăi Daniela, prof. Oșlobanu Mariana, prof. Ștefan 
Florentina, prof. Tofan Mioara,  prof. Benke Carmen, înv. Buleu Viorica, prof. Vasilache 
Maria, prof.  Tofan Victor, prof. Balaci Gheorghița, prof. Livinți Liliana, prof. Crăciun Dana, 
prof. Păduraru Simona, prof. Leuștean Maria, prof. Ciornei Alina, prof. Apopii Mirabela, 
prof. Haidău Adelina; 

O spectacolul cu ocazia zilei școlii: prof. Coţovanu Adriana, prof. Negre Adriana, prof. 
Prisăcariu Daria, prof. Ștefan Florentina, prof. Benke Carmen, prof. Tofan Mioara, înv. 
Buleu Viorica, prof. Vasilache Maria, prof.  Tofan Victor, inf. Parfenie Arsineta, prof. Livinți 
Liliana, prof. Crăciun Dana, prof. Leuștean Maria, prof. Haidău Adelina, prof. Apopii 
Mirabela, prof. Cepoi Oana, prof. Scripcaru Iuliana; 

O activități cu caracter ecologic: prof. Prisăcariu Daria, prof. Coţovanu Adriana, prof. Ilincăi 
Daniela, prof. Oșlobanu Mariana, prof. Ștefan Florentina, prof. Trişi Alexandrina, înv. Buleu 
Viorica, prof. Vasilache Maria, prof. Tofan Victor, prof. Livinți Liliana, prof. Tofan Mariana, 
prof. Crăciun Dana, prof. Tocănel Alexandra; 

O participări la activități cultural-artistice: prof. Trişi Alexandrina, prof. Coţovanu Adriana, 
prof. Benke Carmen, prof. Vasilache Maria, prof. Crăciun Dana, prof. Păduraru Simona, 
prof. Leuștean Maria, prof. Tocănel Alexandra, prof. Apopii Mirabela, prof. Haidău Adelina; 

O 15 ianuarie – ziua poetului nepereche: prof. Ilincăi Daniela, prof. Oșlobanu Mariana, prof. 
Ștefan Florentina, prof. Tofan Mioara,  prof. Benke Carmen; 



Activități extrașcolare derulate în parteneriat cu alte 
instituții și fundații culturale: 

O Organizator al concursurilor: prof. Balaci Gheorghița și prof. 
Păduraru Simona - Concursul Naţional „Euclid”; prof. 
Stratulat Ana și prof. Crăciun Dana – Concursul Naţional de 
Evaluare în educaţie, etapa I; 

O autor de subiecte pentru olimpiadă:  prof.  Stratulat Ana 
(matematică), prof. Livinți Liliana (biologie- faza locală);  

O evaluator al concursurilor la etapa I a Concursului Naţional 
de Evaluare în educaţie, la Matematică/Limba română și la 
Concursul Naţional Euclid: prof.  Stratulat Ana, prof. Balaci 
Gheorghița, prof. Ilincăi Daniela, prof. Coțovanu Adriana, 
prof. Negre Adriana, prof. Păduraru Simona, prof. Crăciun 
Dana, prof. Oșlobanu Mariana, prof. Benke Carmen;  

 prof.Iuliana Scripcaru - Comisia de evaluare la  
olimpiada la cultură civică –faza locală; 

O Membru în echipele de pregătire a elevilor din  Centrul de 
excelenţă în matematică de la nivel judeţean, la clasa a VIII-a 
- prof.  Stratulat Ana ; 



Activităților derulate prin 
Consiliului Școlar al Elevilor 

O alegeri CȘE  - campanie la nivelul școlii pentru anul școlar 
2013-2014 (președinte CȘE – Nechifor Raluca, clasa a VII-
a B); octombrie 2013; 

O dezbaterea Regulamentului de Ordine Interioară 
(chestionare aplicate pe clase); noiembrie 2013; 

O Sărbătorile de iarnă, bucurii și daruri de suflet (campanie 
de voluntariat care a constat în strângerea de fonduri 
pentru ajutarea copiilor orfani din școală); decembrie 
2013; 

O Împreună la ziua școlii  (activități cultural-artistice la 
nivelul claselor--24 Ianuarie 2014, Ziua Porților deschise); 



Proiecte desfășurate în parteneriat 

Denumirea proiectului 

N
iv

el
 

P
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a
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a 

d
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d
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fă
ș

u
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 Nr. 

participanţi 

Parteneri Rezultate obţinute 

Sadoveniana 
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a
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X
I.

 

2
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 6 Școala Gimnazială ,,M. 

Sadoveanu", Fălticeni 

2 mențiuni 

Artă și imaginație –aplicații 

cu materiale din natură 

n
a
ți

o
n a
l 

IX
-X

II
  

2
0
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 3 Școala Nr. 1 Răucești, jud. 

Neamț 

3 premii I 

Luați locurile, start: Lectură! 
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0

1
3

-

2
0

1
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50  Grupul Editorial ,,Art" 

Asociația Părinților ,,Artur 

Gorovei" 

-achiziție de carte; 

-completarea jurnalelor de lectură și 

discutarea operelor citite în cadrul 

întâlnirilor; 

Sărbătoarea Nașterii 

Domnului în sufletul copiilor lo
c
a

l 

X
I.
2

0
1

3
 –

 

 I
. 
2

0
1

4
 

Elevii 

ciclului 

primar/gimn

azial 

Asociația Părinților ,,Artur 

Gorovei" 

-acțiuni caritabile;  

-expoziții cu lucrările elevilor; 

-serbări școlare; 

-album foto. 

Mănânc sănătos, cresc 

frumos, activitate în cadrul 

proiectului Patrula Eco 

Desire, inițiat de elevii 

Colegiului ,,V. Lovinescu", 

Fălticeni 
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l 
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 27 Colegiul ,,V. Lovinescu", Fălticeni -pliante, fotografii, diplome; 

-vizita elevilor Colegiului ,,V. 

Lovinescu", Fălticeni (patrula Eco-

Desire); 

Cuvintele  schimbă 

comportamentele lo
c
a

l 

2
0

1
3

-2
0

1
4

 

250 Poliția Mun. Fălticeni 

Psihologul școlii 

-formarea unor comportamente 

adecvate situațiilor diverse; 

-jurnalul activităților; 

-vizionare de filme; concursuri de 

desene. 



Împreună pe calea 

credinței 

lo
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0

1
3

-

2
0

1
4

 100 Biserica ,,Sfântul Ierarh Nicolae", Hreațca;  -lansare de carte religioasă; 

-vizionare de filme religioase; 

-vizită la Biserica ,,Sfântul Ierarh Nicolae", Hreațca; 

Eu și copilul meu 

lo
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a
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1
3

- 
-
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0

1
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 29 -Psihologul școlii 

-Asociația părinților ,,A. Gorovei"; 

-CJRAE Suceava 

-activități educaționale realizate cu părinții și elevii clasei; 

-ședințe de consiliere; 

Ecologia și viața 

L
o

c
a

l 
 

2
0

1
4

- 2
0

1
4

 12 Muzeul ,,M. Băcescu", Fălticeni -susținerea unor activități științifice în incinta muzeului;  

-concurs, diplome de participare; 

Educația  prin artă 
lo

c
a

l 

I-
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. 

2
0

1
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 150 Membrii clubului de quilling ai Colegiului 

,,V. Lovinescu", Fălticeni 

-ateliere de lucru în vederea realizării unor tablouri 

quilling;  

-expoziții; 

Să spunem NU 

violenței! L
o

c
a

l 

2
0

1
3

-2
0

1
4

 

490 Asociația părinților ,,A. Gorovei"; 

Poliția Mun. Fălticeni 

Jandarmeria Mun. Fălticeni; 

Psihologul școlii 

-realizarea de portofolii cu rezultatele activităților 

desfășurate; 

-realizarea periodică de studii/analize pentru corectarea 

comportamentului violent; 

-dezbateri despre asigurarea siguranței și securității 

elevilor; 

-discuții cu psihologul școlii. 

Școală după școală 

L
o
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a
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0

1
3

-

2
0
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 24 cadre did. 

psiholog 

59 elevi 

Asociația părinților ,,A. Gorovei"; 

  

-activităţi de sprijin în rezolvarea temelor pentru acasă, 

supraveghere a elevilor, activităţi recreative. 

Eco-Şcoala 

„Împreună pentru 

un mediu mai 

curat” 

  

-în derulare 

M
o

n
d

ia
l 
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0

1
3
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0

1
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49 AP ,,A. Gorovei" 

Primăria Fălticeni 

Ocolul Silvic Fălticeni 

COREMAT Fălticeni 

Agenția de Protecție a Mediului, SV 

Muzeul Apelor, Fălticeni 

Radio As, Fălticeni 

-activitaţi cu tematică eco, expoziţii, excursii, vizite; 

-certificat de participare în program, diplome de voluntar. 

Apa vie a sufletului 

românesc  L
o

c
a

l 
 

2
0

1
3

-

2
0

1
4

 

27  Casa Memorială ,,M. Sadoveanu", 

Fălticeni 

Asociația părinților ,,A. Gorovei"; 

  

-vizită la Casa Memorială ,,M. Sadoveanu" 

-desfăşurarea de lecţii, lecturi citite în incinta Casei 

Memoriale şi la biblioteca şcolii. 

Mesaj de prietenie 

Ju
d

e
țe

a
n
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I-
. 
2
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 27 Școala Gimnazială Mitocu 

Dragomirnei  

Asociația părinților ,,A. Gorovei"; 

-activitate umanitară, donaţie de jucării către Şc. 

Gimnazială Mitocu Dragomirnei, expoziţii, serbări, 

desene. 



IV.a.6. Analiza SWOT a 
activității desfășurate în 

cadrul comisiilor metodice 
și a ariilor curriculare 



S (PUNCTE TARI) 

O Activităţile se desfăşoară în funcţie 
de planificarea prinsă în planul 
managerial al comisiei; 

O Structura  organizatorică  a comisiei  
metodice  este corespunzătoare  și  
facilitează  o  bună  organizare și  
dezvoltare  profesională; 

O Monitorizarea activității didactice  
este corespunzătoare  și  urmărește 
corectitudinea   rezultatelor  elevilor; 

O Obiectivele  propuse  sunt  în  
conformitate cu nevoile de formare 
ale cadrelor didactice  și răspund 
nevoilor școlii  și  ale colectivului de 
elevi; 

O Referatele şi lecţiile demonstrative 
sunt pregătite minuţios şi cu 
profesionalism de către propunători, 
fiind reale schimburi de experiență, 
creând premisele unor discuții 
fructuoase; 

O Există o strânsă colaborare între 
colegi, informaţia din domeniul 
didactic circulă în scopul creşterii 
calităţii muncii şi nivelului de 
pregătire profesională a tuturor 
cadrelor didactice  

 

W (PUNCTE SLABE) 

O Dificultăţi întâmpinate în ceea 
ce priveşte integrarea în 
ritmul şi nivelul activităţilor 
didactice desfăşurate  a unor 
cadre didactice noi;  

O Numărul  elevilor  la  clasă 
este sub medie; 

O Biblioteca  școlară  nu  are un  
spațiu  suficient  și modern,  
pentru  desfășurarea  unor 
activități eficiente cu elevii 
școlii noastre – sală de lectură; 

O  Inexistența unei stări 
motivaționale a  cadrelor  
didactice  și a elevilor; 

O Scăderea interesului pentru 
lectură a unor elevi; 

O Acumularea unui nr mare de 
absențe nemotivate; 

 
1 2 



O O (OPORTUNITĂȚI) 

O Membrii comisiei metodice de 
specialitate sunt interesaţi de 
activităţile desfăşurate şi vin mereu 
cu idei de îmbunătăţire a tematicii 
propuse spre dezbatere; 

O Există interes crescut pentru 
perfecţionarea continuă a tuturor 
membrilor comisiei metodice; 

O Toţi membrii comisiei metodice sunt 
absolvenţi de studii superioare, 
majoritatea având mastere în diverse 
specializări din domeniul educaţional;  

O Elevii  și familiile  acestora  sunt  
pregătiți pentru schimbarea  modului 
de abordare a procesului instructiv-
educativ; 

O Nu  s-au  făcut  simțite  fenomene de 
delicvență, violență, în rândul elevilor 
de ciclul primar;  

O școala  oferă  un  grad  sporit  de 
siguranță  elevilor; 

O Crearea de noi strategii în procesul de 
predare-învățare 

O Stimularea creativității profesorilor și 
elevilor prin folosirea tehnologiilor 
informatice; 

O T (AMENINȚĂRI) 

O Incoerența  politicilor  
educaționale la nivel 
național  creează  
incertitudini  și nesiguranță 
în activitatea  didactică  a  
profesorilor la clasă; 

O Prea  mulți elevi  sunt 
rămași  în grija bunicilor și 
altor rude, datorită  faptului 
că  părinții sunt plecați la 
lucru în străinatate; 

O Scăderea numărului de 
elevi capabili de 
performanță 

O Deteriorarea relației părinte-
profesor-elev în unele 
cazuri. 

3 4 



IV.b. Responsabilități și 
activități la nivelul 

comisiilor funcționale de la 
nivelul școlii 



IV.b.1. Comisia privind  colaborarea cu consiliul 
reprezentativ al părinţilor - prof. Oșlobanu Mariana 

 Pe sem. I,  Lectoratul cu părinţii s-a desfăşurat pe data 

de 21 noiembrie şi a avut ca temă Stilurile parentale, temă în 

colaborare cu doamna psiholog Mariana Onu. 

 De asemenea,  doamna ec. Iulia Tărăboi a prezentat 

Raportul Asociaţiei de părinţi “Artur Gorovei”,  arătând 

beneficiile aduse în realizarea unor obiective importante, 

precum și susținerea unor elevi cu performanţe deosebite şi 

alte cheltuieli cu materiale necesare desfăşurării procesului 

educațional.  

 Tot în cadrul acestei şedinţe, părinţii au fost consultaţi 

cu privire la modalitatea de a strânge fonduri în cadrul 

Asociaţiei părinţilor, şi s-a votat, contribuţia sub formă de 

donaţie în contul Asociaţiei, în cuantum de 15 lei / semestru. 



IV.b.2. Comisia vizând ritmicitatea notării la 
clasele I- IV și V-VIII- prof. Ștefan Florentina și 

prof. Leuștean Maria 

 În primul semestrul al anului şcolar 2013- 2014, 
membrii comisiei au verificat cataloagele pentru a urmări 
ritmicitatea notării şi pentru a monitoriza situaţia absenţelor 
elevilor înscrişi la începutul anului şcolar. În perioada 
premergătoare verificării, toţi colegii profesori  au fost informaţi 
în legătură cu verificarea propriu-zisă, în scopul de a urmări 
situaţia elevilor şi de a rezolva fiecare caz în conformitate cu 
regulamentul şcolar. 

 Astfel au fost realizate urmăriri sistematice ale notării 
elevilor la nivelul claselor. În perioada premergătoare verificării, 
toţi profesorii au fost informaţi în legătură cu verificarea 
propriu-zisă, în scopul de a urmări situaţia elevilor şi de a 
rezolva fiecare caz în conformitate cu regulamentul şcolar. 

 

 



IV.b.3. Comisia de evaluare și asigurare a 
calității- prof. Oșlobanu Mariana 

Obiectivele urmărite: 

 

O Stabilirea atribuţiilor şi relaţiilor de colaborare în cadrul sistemului de 
asigurare a calităţii; 

O Stabilirea sistemului de indicatori structuraţi pe standarde  specifice de 
acreditare (ca ofertă, conform cererii); 

O Elaborarea tipurilor de instrumente de cercetare pentru evaluarea 
calităţii educaţiei; 

O Nuanţarea atribuţiilor factorilor interni implicaţi în asigurarea calităţii; 

O Diagnosticare la nivelul managementului şi dezvoltării instituţionale; 

O Implementarea propunerilor pentru modificarea PDI 

O Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii educaţiei si 
transmiterea acestuia catre ISJ Suceava si ARACIP; 

O Asigurarea existenţei tuturor documentelor pe care raportul trebuie să 
le cuprindă, conform metodologiei de evaluare instituţională; 

O Asigurarea bazei de date a CEAC. 

 



IV.b.4. Comisia prevenirea şi combaterea 
violenţei şcolare- prof. Stratulat Ana 

Proceduri elaborate: 

O Procedura pentru  prevenirea şi reducerea violenţei în 

mediul şcolar;  

O Procedura generală de intervenţie la nivelul şcolii în 

situaţii de violenţă; 

O Procedura  privind accesul persoanelor în incinta unităţii; 

O Procedura privind serviciul pe şcoală a elevilor şi 

profesorilor; 

O Procedura privind transportul elevilor cu microbuzul şcolii,  

de la Ţarna Mare  la Fălticeni şi retur. 

 



ACTIVITĂȚI 

 DERULATE 

Activităţi extraşcolare pe 
tema  reducerii violenţei  

şcolare  (8); 
Dezbateri prin teme planificate 

la orele de dirigenţie (16); 

 Discuţii individuale ale 
psihologului cu elevii ( 25); 

Discuţii individuale ale 
psihologului cu părinţii elevilor 

(10).  

Consilierea părinţilor în scopul 
cunoașterii  procedurilor pentru 
asigurarea siguranței elevilor, 

cadrelor didactice și a 
Regulamentului de ordine 

interioară  a unității școlare 
(92); Consiliere părinţi – elevi ( 

15); 

Şedinţe cu părinţii, pe 
această tematică (21); 

 Discuţii individuale ale 
psihologului cu elevii ( 25); 

Discuţii individuale ale 
psihologului cu părinţii 

elevilor (10).  

Monitorizarea elevilor care 
constituie o problemă 

pentru şcoala noastră ( 13 
elevi) 



IV.b.5. Activitatea Comisiei Eco-Şcoala- 
prof. Coțovanu Adriana 

S (PUNCTE TARI) 

- Responsabilizează social elevii, 
părinții și cadrele didactice; 

- Obținerea resurselor financiare 
necesare derulării  programului prin 
activități desfășurate în cadrul 
proiectului; 

- Promovează și încurajează 
voluntariatul;  

W (PUNCTE SLABE) 

- Mobilizare dificilă la începutul 
programului; 

- Implicare deficitară a cadrelor 
didactice din şcoală; 

- Slaba implicare a colectivelor de 
elevi în campania de colectare 
selectivă a deșeurilor; 

O (OPORTUNITĂȚI)  

Posibilitatea de a posta activitățile pe 
site-ul școlii, pentru a fi vizualizate de 

elevi, părinți și evaluatori 

T (AMENINȚĂRI) 

Taxa anuală de participare în program 
e prea mare. 



IV.b.6. Activități derulate în cadrul comisiei 
programului ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ – 

 prof. Livinți Liliana și prof. Benke Carmen 

S 

(PUNCTE TARI) 

Programul ŞDS, program 
complementar 

programului şcolar 
obligatoriu, oferă 

oportunități de învățare 
formală și non-formală, 

pentru consolidarea 
competenţelor, învăţare 

remedială prin furnizarea 
unor servicii educaţionale 

specializate şi 
optimizarea 

psihocomportamentală 
prin folosirea activităţilor 

de grup.  

W  

(PUNCTE 
SLABE) 
Insuficienta 

implicare a unor 
familii în  

sprijinirea elevilor. 

Insuficienta popularizare a 
acțiunilor de voluntariat ale 
cadrelor didactice implicate 

în programul ŞDŞ. 

Nerealizarea unei 
campanii de informare şi 

promovare a proiectului în 
comunitate. 

 

 

 

O 
(OPORTU 
NITĂȚI) 

Personal 
calificat, 

caracterizat prin 
profesionalism și 
prin dorința de 

implicare în 
desfășurarea în 
condiții optime a 

activităților 
propuse. 

T  

(AMENIN 
ȚĂRI) 

Motivarea 
financiară 
scăzută a 
cadrelor 

didactice; 

Conservator
ismul unor 

cadre 
didactice. 



IV.b.7. Compartimentui Informatică –  
inf. Parfenie Arsineta 

NR. CRT. PROFESOR Semestrul I 

  CRĂCIUN DANA 1 

  NEGRE ADRIANA 1 

  HAIDĂU ADELINA 2 

  OLARU DAN 2 

  TOCĂNEL ALEXANDRA 2 

  BALACI GHEORGHIŢA 3 

  TRIŞI ALEXANDRINA 3 

  COŢOVANU ADRIANA 5 

  TOFAN MIOARA 5 

  STRATULAT ANA 7 

  TOFAN MARGHIOALA 8 

  BENKE CARMEN 10 

  VASILACHE MARIA 12 

  TOFAN VICTOR 12 

  VASILACHE MARIA 12 

  LEUŞTEAN MARIA 13 

  ARCIP ANA 16 

  CIORNEI ALINA 31 

  LIVINŢI LILIANA 47 

  PARFENIE ARSINETA 51 

  TOTAL  243 



IV.b.8. Comisia Securitatea şi sănătatea muncii  
- SSM- prof. Arcip Ana 

O Activitatea desfășurată în cadrul acestei comisii se 
adresează atât elevilor, cadrelor didactice și nedidactice, cât 
și personalului de întreținere. Specificul acestei comisii este 
de a face cunoscute regulile privind buna desfășurare a 
activităților din incinta școlii, în condiții de siguranță. Aceste 
activități au fost făcute cunoscute prin: instructajul privind 
Securitatea şi sănătatea muncii prin semnarea procesului 
verbal de elevi, de personalul didactic şi nedidactic.  

O Alte activități propuse:  

• Respectul reciproc în oglindă cu sănătatea şi securitatea 
omului,  

• Acţiuni împotriva violenţei,  

• Urmărire şi  îndrumare a personalului lucrător în activitatea de 
curăţenie a şcolii.  

 



IV.b.9. Comisia  Educaţie sanitară – 
prof. Livinți Liliana 

 Activitățile cuprinse în cadrul acestei comisii sunt variate 
și îmbracă diferite forme de desfășurare: de la campanii de 
vaccinare, la dezbateri, activități extrașcolare, proiecte de grup, 
concursuri, sesiune de referate pe diferite teme, întâlniri cu 
medicul de familie, discuții cu psihologul și asistenta școlii. 
Aceste activități s-au derulat la clasele I-VIII, cuprinzând un 
număr mare de elevi, cadre didactice și părinți-invitați. Dintre 
activitățile cuprinse în calendarul semestrului I, se pot aminti: 
Importanţa administrării unui vaccin (clasele I), Alimentaţie 
sănătoasă - Ziua mondială a alimentaţiei (2A, 7A), Adoptă un stil 
e viaţă sănătos (2C), Cum să trăiesc sănătos (3A, 5B), Incursiune 
prin corpul  uman (3B, 6A), Să ne păstrăm sănătatea (3C, 4B), 
Igiena corporală (4A), Mănânc sănătos, cresc frumos! (5A), De 
vorba cu medicul de familie (6B), Eu şi copilul meu (7B), Urmări 
nefaste ale consumului de tutun şi alcool (8A), Mens sana in 
corpore sano (8B). 

 



IV.b.9. Comisia  de Educație rutieră 
– prof. Tofan Victor 

O   Activitățile de educație rutieră desfășurate în semestrul I 

de învățători și profesorii diriginți au avut ca obiectiv formarea 

unui comportament rutier responsabil, pe baza cunoașterii și 
respectării regulilor de circulație rutieră, în vederea prevenirii 

producerii de accidente, în care să fie implicați elevii școlii. 

O   În cadrul cercului de Educație rutieră sunt înscriși 24 

elevi, iar temele lunare desfășurate au fost: Noțiuni de bază din 

legislația rutieră, Reglementarea și dirijarea circulației. 

Indicatoare, marcaje, semaforul, polițistul rutier, Reguli de 

circulație. Traversarea - reguli de traversare, Prevenirea 

accidentelor rutiere – jocurile de iarnă ale copiilor – locuri de 

joacă, îmbrăcând ca forme de desfășurare activitatea practică, 

exercițiul, dezbateri și chestionare. 



IV.b.10 Activitatea bibliotecii – 
bibliotecar Stan Doriana 

•extinderea resurselor bibliotecii de la documentele 
tradiţionale tipărite la toate categoriile de mijloace 
esenţiale pentru desfăşurarea programei şcolare; 

•folosirea tehnicilor de lectură audierea şi vizionarea în aşa 
fel încât să corespundă scopului urmărit; 

•îmbogăţirea  ofertei bibliotecii cu activităţi care să includă 
dispozitive şi conţinuturi digitale; 

•activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare 
sau eşec şcolar; 

•BIBLIOTECA să fie considerată o verigă a procesului în 
educaţie; 

•resurse financiare extrem de reduse; 

•riscul ca cititul să devină o activitate de 
nişă; 

•filtrarea informaţiei; 

•un puternic dezechilibru între cultura 
tiparului şi cultura digitală; 

•separarea acestui compartiment de 
segmentul de cititori activi –clasele II-VIII. 

•înjumătăţirea normei; 

•faptul că BIBLIOTECA se află în corpul B; 

•posibilităţi informaţionale limitate; 

•fondul de carte al bibliotecii nu acoperă în 
totalitate nevoile de informare; 

•absenţa unor resurse financiare cu destinaţie 
BIBLIOTECĂ;uşa, într-o stare avansată de 
degradare, nu prezintă siguranţă din punct de 
vadere al securităţii fondului de carte; 

•lipsa inovării şi renovării spaţiului. 
 

•îndrumare diferenţiată; 

•respectarea de către elevi a regulilor ce se 
impun în vederea  bunei  funcţionări a 
serviciilor bibliotecii; 

•colaborare foarte bună cu cadrele didactice. 

S (PUNCTE TARI) 
W (PUNCTE 

SLABE) 

O 
(OPORTUNUTĂȚI) 

T (AMENINȚĂRI) 



IV.b. 11. Comisia 
 Programe de colaborare europeană 

– prof. Coțovanu Adriana  
Și-a axat pe activități de informare și formare ale responsabilului, 

acesta inițiindu-se în pașii ce trebuie urmați pentru 

implementarea unor proiecte europene. Activitățile desfășurate 

au fost derulate în parteneriat cu alte instituții abilitate să 

deruleze activități și competiții școlare: Move Week-The 

European Week  prin Activităţi sportive în proiectul european 

„Active Network” acțiune inițiată de  ISCA, Federaţia Română 

Sportul Pentru Toţi;  Săptămâna Educaţiei Globale „Adoptă un 

stil de viaţă durabil”, program internaţional facilitat de Centrul de 

Nord-Sud al Consiliului Europei în parteneriat cu Asociația 

părinților de la nivelul școlii, urmată de înregistrarea în ECAS, 

Serviciul de autentificare al Comisiei Europene. 



IV.b.12. Comisia Comunicarea şi 
promovarea imaginii şcolii  
– prof. Coțovanu Adriana  

S
 (

P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I)

 

Lansarea site-ului 
şcolii; 

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; 

W
 (

P
U

N
C

T
E

 S
L
A

B
E

) Implicarea unui 
număr redus de 
colective de elevi 
și cadre didactice 
în promovarea 
imaginii școlii; 

Ignorarea rolului 
activității 
educative de 
către părinți; 

Lipsa unui spațiu 
care să asigure o 
desfășurare 
adecvată a 
activității 
cultural-artistice. 

O
 (

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I)
 

Colaborare între 
membrii echipei de 
lucru, permițând 
cultivarea spiritului de 
competiție și 
performanță; 

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; 

T
 (

A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I)
  
  

 

Imaginea 
negativă a 
cadrelor 
didactice 
promovată în 
presă şi media 
în ultima 
perioadă; 

Neimplicarea 
unor cadre 
didactice în 
promovarea 
aspectelor 
pozitive privind 
activitatea 
desfăşurată în 
şcoală 

Lipsa de pe site 
a activității  
unor clase 



IV.b.13. Pregătire suplimentară 
– prof. Stratulat Ana 
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” 
Numele şi prenumele  Număr de ore efectuate 

Coţovanu Adriana  25 

Tofan Mioara  20 

Vasilache Maria  17 

Ştefan Florentina  17 

Trişi Alexandrina  16 

Negre Adriana  12 

Tofan Victor  11 

Prisacariu Daria  9 

Benke Carmen  2 

Oşlobanu Mariana  2 

TOTAL  131 

 

Numele şi prenumele  Număr de ore efectuate 

Stratulat Ana  25 

Arcip Ana  11 

Leuştean Maria  8 

Crăciun Dana  5 

Sripcaru Iuliana  5 

Haidău Adelina 1 

 Total: 55 

 



IV.b.14. Completarea documentelor şcolare  
–prof. Stratulat Ana 

O La controlul din 13 decembrie s-au găsit: 

 date puse, fără note, la 4 elevi; 

 însemne de scădere a notei la purtare,  puse la rubrica  de 
absenţe, la 3 elevi;  

 5 de ore nesemnate, la 2 cadre didactice;  

 3 procese - verbale neîncheiate ale serviciului  pe şcoală.  

 

O La sfârşitul semestrului I, toate cadrele didactice, diriginţi ai 
claselor, au completat situaţia generală asupra mişcării şi 
prezenţei elevilor şi a rezultatelor obţinute pe semestrul I; 

O Majoritatea cadrelor didactice semnează condica de prezenţă  
în dimineaţa zilei respective, înainte de începerea orelor de 
curs; 

O Profesorii de serviciu pe şcoală întocmesc, în general, zilnic, 
procesul-verbal de constatare a evenimentelor petrecute în 
ziua respectivă; 

 



IV.b.15. Comisiei pentru acordarea 
burselor de ajutor social  

– prof. Stratulat Ana 
O Comisia pentru acordarea burselor sociale a analizat un 

număr de 34 de dosare depuse de către diriginţii claselor, din 
care s-a aprobat un număr de 17 dosare şi a  întocmit 
procesul-verbal, cu menţionarea beneficiarilor acestui ajutor 
social. 

O        Bursele de ajutor social s-au acordat  respectând  legile în 
vigoare, astfel:  5 elevi au primit ajutor social pe probleme 
medicale, conform legii şi 12 elevi proveniţi din familii care nu 
realizează un venit mediu lunar, pe membru de familie, 
prevăzut de lege, dintre care 6 elevi au venitul pe membru de 
familie de 14 lei luna. Suma  totală alocată, conform Hotărârii 
Consiliului Local Fălticeni, pentru sem. I al anului şcolar 2013-
2014, a fost de 2 450 lei . 



IV.b. 16. Informare privind asistenţele la ore 
– prof. Stratulat Ana 

S-a efectuat un număr de 28 de asistenţe, finalizate cu fişe de 

evaluare ale lecţiei şi toţi colegii au obţinut calificativul de 

Foarte bine.  

 S-au urmărit : 

 Strategiile şi metodele folosite de profesori în scopul învăţării 

centrate pe elevi; 

 Modalităţile prin care fiecare profesor dezvoltă motivaţia 

învăţării şi cum îi învăţă cum să înveţe; 

 Strategiile prin care angajează şi-i activează pe toţi elevii; 

 Strategiile şi instrumentele de evaluare; 

 Integrarea mijloacelor de învăţământ; 

 Comportamentul profesorului şi conduita în relaţiile cu elevii;  

 Modul în care se implică  la ore cadrele didactice tinere. 



Concluzii  
Puncte tari:  

O existenţa proiectelor didactice, indiferent de 
vechime sau grad, la 25 de profesori, 

O documentarea ştiinţifică şi metodică în 
proiectarea lecţiilor,  

O folosirea cu mult profesionalism  a metodele 
active, centrate pe elev; 

O îmbinarea cu multă creativitate a diferitelor 
forme de activitate: individuală, pe grupe, 
frontală, fişe de lucru, etc. 

O folosirea  la lecţii, pe lângă mijloacele de 
învăţământ aflate în dotarea şcolii şi foarte 
mult material confecţionat, mai ales la clasele 
primare;  

O existenţa unor preocupări legate de notarea 
corectă a elevilor, de tratarea diferenţiată a  
lor; 

O prezentarea  portofoliilor proprii şi ale elevilor 
la clasele primare; 

O existenţa unui  comportament relaţional de 
mare calitate, un limbaj şi o ţinută de mare 
clasă, o capacitate de stăpânire de sine, la 
foarte mulţi colegi; 

Puncte slabe: 

O lipsa   proiectelor  didactice la 3 
profesori; 

O necorelarea dintre competenţe şi 
celelalte componente ale lecţiei, 

O neasigurarea mijloacelor de 
învăţământ necesare lecţiei, 

O lipsa unor metode active, centrate 
pe elevi, mai ales la clasele mari; 

O un grad scăzut de antrenare a 
elevilor la lecţie; 

O o mare nepăsare a unor elevi şi 
lipsa unei motivaţii de învăţare; 

O lipsa unei preocupări de notare a 
elevilor; 

O lipsa unor elemente de tact şi 
măiestrie pedagogică (3). 



IV.c. Compartiment secretariat – 
secretar-șef Vrabie Lucian 

Zone de 
competență: 

•Registratură – relații cu publicul 

•Personal – resurse umane 

•Asistență managerială 

•Documente școlare 

•Elevi 

Categorii de 
lucrări efectuate 

•Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar;   

•Rezolvarea corespondenței unității. 
•Deschiderea evidențelor elevilor, operarea mișcărilor elevilor; 

•Completarea si eliberarea de adeverințe pentru elevi de câte ori este nevoie. 

•Întocmirea de decizii personalului  unității urmare a schimbărilor intervenite, decizii de 
încadrare pe baza repartiției ISJ;  

•Completarea contractelor individuale de munca a celor nou veniți in unitate precum si 
finalizarea contractelor celor plecați din unitate 

•Intocmirea de dosare de personal 

Comunicarea 
intra și 

interinstituțională 

•cu cadrele didactice de la toate formele 
de învăţământ; 

•cu părinții. 
•cu alte compartimente: contabilitate,  

administaţie. 

•I.S.J., Primărie, A.J.O.F.M, Trezorerie, 
Protecţia Copilului, Poliţie, Jandarmerie, 
toate instituţiile de învăţământ, etc. 



IV.d. Responsabilități la nivel de inspectorat 

Metodist IŞJ pentru 
învăţământul primar; 

• Coțovanu 
Adriana 

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 în Consiliul Consultativ al ISJ, 
reprezentant al zonei Fălticeni, Responsabil 
Cerc Pedagogic, grupa 35, zona Fălticeni; 

Responsabil cercul  profesorilor de 
cultură civică în zona Fălticeni; 

Metodist ISJ; 

Responsabil Cerc 
Pedagogic,  clasa I,  

Fălticeni (A); 

metodist lb 
franceză; 

Responsabil cerc 
pedagogic la 

matematică, zona 
Fălticeni; 

Ilincăi Daniela 

Triși Alexandrina 

Scripcaru Iuliana 

Ștefan Florentina 

Leuștean Maria 

Stratulat Ana 




