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V. ANALIZA SWOT
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INTRODUCERE

Moto:
"Ne

amintim cu apreciere de străluciții noștri profesori,
însă cu gratitudine de acei profesori care au atins simțămintele
noastre umane. Lucrurile ce trebuiesc a fi învățate sunt în mod
necesar o materie brută, însă căldura este elementul vital pentru
creșterea sufletelor copiilor".

Carl Jung

Ca de fiecare dată, debutul unui an școlar are ca punct de pornire acest
material, de analiză al activității desfășurate în semestrul al II-lea al
anului școlar trecut. Se impune întrebarea firească, DE CE? Se pot găsi
variate motive:
 Se poate concluziona ideea că prin rememorarea celor mai importante
împliniri și chiar dezamăgiri, să ne putem trasa noi obiective.
 Putem învăța din experiențele colegilor, și de ce nu, din propriile greșeli.
 Ajungem, pe de altă parte, să avem o privire globală asupra întregii
activități desfășurate în școală pe parcursul celui de-al doilea semestru,
fără cosmetizări și elogieri inutile.
Ca o concluzie ce înglobează toate aceste variante, ar fi că din munca pe
care am desfășurat-o cu toții, definim traiectoria și profilul școlii, ne
definim ca și colectiv, ne identificăm cu performanțele și reușitele, iar
eșecurile trebuie să ne mobilizeze spre a le găsi soluții, de a le depăși.
Școala este cea care unește toți actorii actului educațional: profesori, elevi,
părinți, într-un spațiu comun, cel al învățării, al actului didactic formal,
informal și non-formal.

Motivația elevilor poate să lipsească datorită: sistemului
de învățământ ce-i va accepta în cadrul liceelor și a școlilor
profesionale, pe toți, indiferent de parcursul lor pe durata celor
opt ani de școală gimnazială. Un alt factor demoralizator îl
reprezintă numărul mare de familii monoparentale. Există și
paradoxul trăit de acei copii care au familii, dar știu prea de
timpuriu că depărtarea are prețul ei. Avem în școala noastră și
copii ce au certificate semnate de specialiști, care ne
atenționează că avem de-a face cu elevi cu cerințe educative
speciale. Prezența lor nu poate fi ignorată, așa că ne pun la
încercare nu numai profesionalismul și răbdarea, ba chiar ne
solicită din punct de vedere emoțional, cu repercusiuni –chiarasupra sănătății noastre.
Aceeași motivație scăzută poate fi resimțită și de unii
colegi, datorată unei salarizări necorespunzătoare (lucru cu
care s-a confruntat dintotdeauna învățământul), o unor
generații de elevi ce solicită mai multă atenție și grijă din
partea noastră, a unor părinți care nu se implică în educația
copiilor, nefiindu-ne un sprijin real, așa cum am dori.

Tocmai de aceea, este necesar ca materialele prezentate să
fie realiste, să reflecte ceea ce am cultivat în mintea și în sufletele
copiilor, dar și a adulților din spatele lor. Să ne facem din privitul
înapoi și un motiv de a fi autocritici, spre a ne îmbunătăți
demersurile viitoare. Să ne adaptăm noilor provocări, care nu
încetează să ne ia prin surprindere și să le depășim pentru a
adăuga mici victorii în palmaresul nostru profesional.
Cu toate acestea, decât să căutăm zece motive ce ne
determină să nu gustăm satisfacția meseriei, mai bine să ne
mobilizăm să găsim un singur motiv pentru care, zilnic, să ne
înarmăm cu toată răbdarea, priceperea și să nu uităm că noi,
cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” nu suntem
propriii noștri inamici, ci coechipieri cu același scop: să
redevenim o școală, ce să fie considerată oportună, pentru a
educa și pe viitor copiii acestui oraș. Trebuie să demonstrăm, nu
propriilor colegi, ci părinților, că avem destule calități pentru a
asigura un climat optim pentru educația copiilor lor. Să fim ceea
ce nu s-a realizat până acum, o echipă, un colectiv. Dacă zămislim
colective, trebuie să aplicăm regulile conviețuirii în colectiv, prin
propriul exemplu. Pentru unii, deși va fi greu, sigur nu va fi
imposibil.

I. ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE ÎN
PROCESUL DIDACTIC

I.a. RESURSE UMANE
I.a.1. Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic angajat
O școală nu poate exista fără personalul care să acopere toate
dimensiunile actului educațional.
Așa că voi aminti personalul de care a dispus școala noastră pe parcursul
semestrului al II-lea al anului școlar 2012-2013:
 Personalul didactic a fost format din 1 educator la Țarna Mare, 13 învățători
(profesori pentru învățământul primar) și 18 profesori. Consiliul profesoral a
fost format dintr-un număr de 32 de cadre didactice. Probleme înregistrate au
fost: la limba engleză, prin asigurarea cu două suplinitoare a catedrei rezervate
a d-nei prof. Nisioi Brîndușa și la educație fizică, prin suplinirea asigurată de dnul Andronic Sebastian și d-nul Cernescu Alexandru pe catedra rezervată pe
durata concediului de paternitate a d-nului profesor Tanasă Bogdan-Ionuț.
Aceste catedre au de recuperat, calitate și prestigiu prin revenirea la post a
titularilor.
 Personalul didactic auxiliar: 1 contabil șef; 1 secretar șef; 1 administrator; 1
informatician; ½ normă de bibliotecar; ½ normă psiholog
 Personalul nedidactic : 2 paznici, 3 îngrijitoare și 3 muncitori.

I.a.2. ELEVI
Situația statistică a efectivului de elevi la debutul anului școlar 2013-2014
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CLASA A II-A
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CLASA A III-A
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45

CLASA A IV-A

41

59

CLASA A V-A

42
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CLASA A VI-A
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CLASA A VII-A

50
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CLASA A VIII-A

54
503

57
530

TOTAL: LA 16 SEPTEMBRIE 2013

LA 15 SEPTEMBRIE 2012

Conform raportului primit de la administratorul
financiar ec. Iulia Tărăboi, cheltuielile efectuate în anul şcolar
trecut au fost făcute în limitele bugetului repartizat iniţial şi
conform planului de buget aprobat în Consiliul de Administraţie:

NR.
CRT.

CHELTUIELI

A
1
2
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SALARII

12
C
1
2
3
D
E

Servicii pază firmă autorizată
TRANSPORT
Navetă cadre didactice
Delegaţii
Navetă elevi
BURSE
INVESTIŢII, REPARAŢII
Montare tâmplărie din termopan la faţada şcolii vechi
Reparaţii acoperiş şcoala nouă
Reparaţii parchet parter şcoala nouă
Reparaţii microbuz transport elevi
Dotare cu mobilier şcolar clasele pregătitoare, mochetă sala C1
Montare instalaţie şi cablaj internet şcoala veche

1

2
3

4
5
6

Salariile personalului
Contribuţii la bugetul de stat şi asigurări sociale
BUNURI ŞI SERVICII

Energie electrica şi termică
Apă şi servicii de salubritate
Transport elevi (Ţarna Mare)
Furnituri birou
Telecomunicaţii
Taxe pentru autovehiculul de transport elevi (asigurări, I.T.P.,autorizaţii, etc.)
Materiale curăţenie şi igienizare
Materiale pentru mici reparaţii instalaţie sanitară, electrică, etc.
Alte cheltuieli cu bunuri şi
Cheltuieli perfecţionare cadre didactice
Obiecte inventar – imprimantă multifuncţională cabinet director, scaun secretariat,

TOTAL

SUMA

1.133.668
889.855
243.813
103.909
48.670
12.418
8.000
2.592
2.317
3.629
2.607
3.749
5.716
1.000
3.000
10.211
3.037
1.372
765
900
7.350
46.635
19.980

9.020
3.600

9.562
3.480
993
1.294.599

I.b.2. Investiţii şi dotări
1. Din bugetul local : 20 000 lei pentru investiţii la localul din strada Sucevei– finalizarea înlocuirii tâmplăriei
vechi cu geamuri din termopan precum şi a intrării principale, la faţada dinspre strada Sucevei;
2. De la bugetul de stat (finanţarea/elev) – 25 950 lei
se asigură cheltuielile curente de întreţinere a spaţiilor de învăţământ, şi cu utilităţile, precum şi procurarea de
materiale consumabile. De asemenea s-au realizat în perioada vacanţei de vară următoarele obiective:
 12 000 lei pentru repararea şi lăcuirea parchetului în sălile de clasă de la parterul şcolii noi, (3 săli de la
parter, 2 săli de la etajul I, 6 săli de la etajul al II-lea).
 9 000 lei repararea integrală acoperişului la sediul nou;
 2 000 lei izolarea pereţilor la sălile de clasă unde expunerea spre exterior a cauzat igrasie şi deteriorare
 2 500 lei pentru procurarea a încă unui copiator, cel existent va fi recondiţionat şi pus la dispoziţia cadrelor
didactice;
 450 lei pentru amenajarea celei de a treia clase pregătitoare, cu ambientul şi dotările necesare (mochetă,
mobilier specific - dulăpioare, dulapuri material didactic, etc.)
3. Prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava – s-a asigurat dotarea cu mobilierul specific (măsuţe
preşcolari) a celei de a treia clase pregătitoare în valoare de 3 000 lei.
4. Cu sprijinul Asociaţiei de părinţi „Artur Gorovei”: 4 465 lei
 3 078 lei – pentru procurarea a două calculatoare, pentru lărgirea sistemului AEL, şi a laboratorului de
informatică
 1 500 lei – pentru procurarea unei plasme;
 40 lei – premierea de la sfârşitul anului şcolar a celor două eleve care au terminat anul şcolar cu media 10 .
 1 250 lei - cheltuieli de reparaţii urgente şi dotarea cabinetului medical cu medicamente uzuale şi de strictă
necesitate.
 S-au primit, ca donație, 2 monitoare LCD;

II. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Moto:

„Visul începe cu un profesor care
crede în tine, trage de tine și te împinge la un nivel
superior, înțepându-te uneori cu un băț ascuțit numit
"adevăr" ”.
Dan Rather

II. a. Starea calităţii la învăţătură
II.a.1. Rezultatele la învățătură și situația elevilor de clasa a VIII-a
MEDII ÎNTRE
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0
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-

-
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-

-
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-
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9

Electronică
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3
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Gane” Fălticeni
Colegiul Tehnic
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Ştiinţele
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Ştiinţe sociale

3.

Filologie

2.

12

învăţământ

Număr total
elevi admişi

Nr. crt.
1.

Unitatea de

Din tabelul de mai sus, se poate observa care este profilul absolventului de
la școala noastră: orientat spre clasele unui colegiu tehnic, urmând profilul filologic
și centrat pe servicii. Această alegere este explicată prin faptul că majoritatea elevilor
se situează cu mediile generale între 7-8,99, așa cum reiese din situația la
învățătură, prezentată în cele ce urmează.

II.a.2. Situația la învățătură
Nr.crt.

Clasa

din care, cu media generală

Elevi promovaţi

Suficient

Bine

Foarte bine

244

13

69

162

I.

TOTAL:

1.

CLASA I

82

0

7

75

2.

CLASA A II-A

59

3

16

40

3.

CLASA A III-A

44

4

19

21

4.

CLASA A IV-A

59

6

27

26
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2

CLASA A V-A
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0

2

15

21

11

2

3

CLASA A VI-A

4

CLASA A VII-A

51
56

0
0

8
14

15
22

18
10

10
10

0
0
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CLASA A VIII-A

53

0

5

17

20

11

0

II.a.3 Rezultate înregistrate de elevi
la concursuri și competiții școlare
În anul școlar 2012-2013 se observă o implicare a unui
număr mare de cadre didactice care promovează un
învățământ competitiv, raportat la concursuri pe discipline
(olimpiadele - cu o participare modestă; Evaluare în
Educație la Limba și literatura română, Evaluare în Educație
la Matematică; „Olimpiadele cunoașterii” la limba și
literatura română, matematică și limba engleză; Smart la
limba și literatura română, matematică și limba engleză,
Cangurul lingvist-limba franceză și engleză; „Euclid”,
„Arhimede” și „Sinus” la matematică; „Plus-minus poezie”limba română și matematică alături de „Comper”).

NUME CADRUL DIDACTIC

NUMĂR DE PREMII OBțINUTE

NIVELUL
CONCURSULUI

LOCUL I

LOCUL II

LOCUL III

MENțIUNE

Național

-

2

16

-

Judeţean

-

-

1

1

Național

11

7

8

9

Județean
Județean
Internațional
Interjudețean
Judeţean

2
1
1
1

3
2
-

-

1
2

PROF. TOCĂNEL LILI

Județean

-

-

1

-

PROF. PRISACARIU DARIA

Național
Internațional
Național
Intejudețean
Judeţean
Național
Judeţean

10
23
20
1
10
2

8
7
1
1
10
5
1

10
4
3
7
1
-

4
2
12
6
-

Internațional

21

9

7

4

Național
Intejudețean

41
1

24
1

12
1

4
-

Judeţean

23

24

12

5

Local
Național
Național
Judeţean
Național

2
1
3
2
9

1
4
7
9
8

1
10
1
3
5

1
1

Judeţean

-

21

19

17

PROF. STRATULAT ANA
PROF. BALACI GHEORGHIțA
PROF. ARCIP ANA
PROF. HAIDĂU ADELINA

PROF. NEGRE ADRIANAMIHAELA
PROF. TRIŞI ALEXANDRINA

PROF. COŢOVANU ADRIANA

PROF. NEGRE SIMONA
PROF. OșLOBANU MARIANA
PROF. ILINCĂI DANIELA

1

NUMĂR DE PREMII OBțINUTE
NUME CADRUL DIDACTIC

NIVELUL CONCURSULUI
LOCUL I

PROF. CLIPA DUMITRIȚA

PROF. VASILACHE MARIA

PROF. CATRINA ALICE

PROF. TOFAN MIOARA

PROF. TOFAN VICTOR

PROF. CRĂCIUN DANA

PROF. PĂDURARU SIMONA

PROF. LEUȘTEAN MARIA

LOCUL II

LOCUL III

MENțIUNE

Internațional

27

4

-

-

Național

47

23

12

2

Judeţean

32

39

24

4

Național

-

7

14

3

Intejudețean

5

-

-

-

Judeţean

-

2

6

8

Național

1

-

-

1

Internațional

5

-

-

Național

6

3

4

3

Judeţean

29

11

8

-

Național

8

8

4

1

Zonal

1

-

1

-

Internațional

3

1

1

-

Național

1

2

2

1

Național
Judeţean
Național
Judeţean

1
1

1

3
1
-

2
1

8

Rezultate la olimpiadele școlare, pe discipline:
CADRUL DIDACTIC

DISCIPLINA

PERFORMANțE

PROF. HAIDĂU ADELINA

RELIGIE

2 PREMII I – JUDEț

PROF. SCRIPCARU IULIANA

CULTURĂ-CIVICĂ

MENțIUNE – JUDEț

PROF. TOFAN MARGHIOALA

ED. TEHNOLOGICĂ

MENțIUNE – JUDEț

PROF. STRATULAT ANA

MATEMATICĂ

LOCUL I – LOCAL

PROF. LEUșTEAN MARIA

LB. FRANCEZA

LOCUL I –JUDEț
PARTICIPARE LA ETAPA NAțIONALĂ

PROF. LEUșTEAN MARIA

LB. FRANCEZA

MENțIUNE-

JUDEț

Se poate concluziona, din numărul ridicat de premii obținute în semestrul al II-lea,
că elevii îndrumați de cadrele didactice ale școlii, promovează un învățământ
performant, centrat pe calitate, ambiție și stăruință în muncă.

PERFORMANŢE CENTRALIZATE
2012 – 2013
LOCUL I

LOCUL II

LOCUL III

SEM.I

SEM.II

SEM.I

MENŢIUNI

FAZA
SEM.I
INTERNAŢIONALĂ
NAŢIONALĂ

SEM.II

SEM.II

80

-

29

-

12

-

5

125

152

89

102

55

103

38

33

-

5

-

JUDEŢEANĂ

-

82

48

121

LOCALĂ

5

2

2

1

TOTAL ANUAL

SEM.I

-

INTERJUDEŢEANĂ

TOTAL SEMESTRIAL

SEM.II

130

328

458

139

9

269

408

-

2

-

2

22

84

22

51

-

1

-

-

77

200

60

99

277

Rezultatele acestor concursuri ce au fost monitorizate de
d-na prof. Negre Adriana și d-na prof. Tocănel Alexandra

159

III. FORMAREA CONTINUĂ
Moto:
"Cine îndrăznește să îi învețe pe alții,
nu trebuie să înceteze niciodată să învețe el însuși".
John Cotton Dana

Participarea la activitatea de formare continuă, este un act
de voință personală și individuală, care răspunde nevoii de
perfecționare, de a fi la conectat la cele mai noi programe
cu ecou în activitatea didactică.

III .A. CURSUL DE FORMARE

1.

CLIPA DUMITRIțA
TOFAN VICTOR
TOFAN MIOARA
VASILACHE MARIA
CATRINA ALICE

•„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în societatea
cunoașterii, în predarea matematicii” – curs POSDRU

Febr.-mai
2013

50

2.

OSLOBANU MARIANA
ILINCĂI DANIELA
TRIșI ALEXANDRINA

•Modulele II si III ale proiectului RIFSE

Aprilie si iulie
2013

60

3.

NEGRE ADRIANA
NEGRE SIMONA

mai-august
2013

50

4.

COŢOVANU ADRIANA

5.

COŢOVANU ADRIANA

•Curs pentru formarea continuă a profesorilor de matematică
şi ştiinţe economice în societatea cunoaşterii -POSDRU
•Şcoala de vară „Dezvoltare personală prin sport”, organizată
de Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru toţi”; „De la proiectul
personal la proiecte europene”, organizată de AESv
•Activitate de formare a profesorilor metodişti, organizată de
CCD şi IŞJ Suceava

6.

PĂDURARU SIMONA
OșLOBANU MARIANA

Înregistrarea electronică a autoevaluării organizat de ARACIP

Iun. 2013

7.

STRATULAT ANA
ILINCĂI DANIELA

8.

HAIDĂU ADELINA

9.

19-23 august
2013
Martie 2013
5

”Cursuri de formare –directori”
Curs de management al resurselor materiale
Coordonate ale unui cadru de referință al curriculumului
școlar POSDRU

8.02./24.02.
27.03./3.04.
Aprilie. 2013

15

HAIDĂU ADELINA

Managementul proiectelor finanțate de UE

Iunie-sept.

25

10.

TOCĂNEL ALEXANDRA

Program manager sportiv

Febr. 2013

11.

LEUșTEAN MARIA
STRATULAT ANA
ILINCĂI DANIELA

Managementul activităților de formare a metodiștilor

Apr. 2013

III.B. SIMPOZIOANE
1.

2.

TOFAN VICTOR
TOFAN MIOARA

Simpozion Național „Activitățile extrașcolare”,
Liliești, Prahova

COŢOVANU ADRIANA

Simpozionul Internaţional „Educaţia în context
european” Salva, jud. Bistriţa-Năsăud, CAER 2013,
poziţia 175

27 aprilie
2013

III.c. MASTERAT
USV, Facultatea de Istorie si Geografie, specialitatea
Filosofie - Consiliere si Administrarea Resurselor
2011-2013
Umane / masterat

90
CPT

1.

STEFAN FLORENTINA

2.

ILINCĂI DANIELA

Absolvire master Limbă și comunicare la USV

2011-2013

90
CPT

3.

TRIŞI ALEXANDRINA

Absolvirea programului de Master, specializarea
„Managementul Instituţiilor Educaţionale” - USV

2011- iulie
2013

90 CPT

4.

NEGRE ADRIANA
NEGRE SIMONA

An I, master: „Dreptul penal al afacerilor”

2012-2014

„Elevii clasei IB – ştiu mai multe, sunt mai buni” – articol publicat
în publicaţia online „ Cronica de Fălticeni” din 8.04.2013
http//cronicadefalticeni.com/2013/04/08/elevii-clasei-Ib-stiumai-multe-sunt-mai-buni/

8.04.2013

2.

Activitatea elevilor școlii la concursul ”Descoperă și tu!”, Cronica
de Fălticeni,

aprilie 2013

3.

COŢOVANU ADRIANA

„Magia Mărţişorului”, ediţia a V-a, la Eco-Şcoala „Alexandru Ioan
Cuza” Fălticeni” în Buletinul informativ AESv, nr. 3, martie 2013,
ISSN 1841-5636

Martie 2013

4.

COŢOVANU ADRIANA

„Optimizarea comunicării prin metode interactive” în Revista
Învăţătorului Sucevean nr. 18, ISSN 1584-5516

Iunie 2013

COŢOVANU ADRIANA

„Metodele interactive-comunicare eficientă în grupul de elevi” în
volumul „Cetăţenie europeană şi educaţie”,

Aprilie 2013
ed. Daisler Print
House, ISBN

1.

5.

6.

TRIŞI ALEXANDRINA

ILINCĂI DANIELA

Profesiunea de dascăl - dăruirea de sine
Managementul conflictului la nivelul clasei de elevi;
Managementul clasei de elevi – aplicații la nivelul procesului
instructiv-educativ;

Iunie 2013 în Revista
Învăţătorului
Sucevean nr. 18,
iunie 2013, ISSN

IV.a. Responsabilități la nivel de inspectorat
Profesori metodiști:
prof. Leuștean Maria –metodist la disciplina limba franceză,
prof. Coțovanu Adriana – metodist pentru învățământul primar,
prof. Scripcaru Iuliana – metodist socio-umane
Responsabili cerc pedagogic:
prof. înv. primar Triși Alexandrina –clasa a II-a
prof. înv. primar Ștefan Florentina –clasa I
prof. Stratulat Ana- matematică
prof. Scripcaru Iuliana –socio-umane
Propunător de subiecte, organizator și/sau evaluator al concursurilor:
prof. Stratulat Ana - concursul Lumina MATH; olimpiada de matematică;
concursul Sinus; Concursul interdisciplinar ” ±Poezie”;
prof. Balaci Gheorghița - Evaluare în Educație la matematică; olimpiada de
matematică; concursul interdisciplinar „± Poezie”;
prof. Crăciun Dana – Evaluare în Educație la Limba și literatura română;
olimpiada de limba şi literatura română; concursul interdisciplinar „± Poezie”;

IV. RESPONSABILITĂŢI ŞI ACTIVITĂŢI
Moto:
"Caracterul unei școli bune e ca elevul să învețe
în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât știe însuși profesorul."
Mihai Eminescu

Recunoașterea valorii, a performanțelor și implicarea
în activitatea didactică și extra-didactică, este
valorificată prin cooptarea colegilor în diferite echipe
la nivel de Inspectorat Școlar, valorificându-se
competențele de comunicare, profesionale,
organizatorice și manageriale.

prof. Livinți Liliana – evaluator la biologie, bacalaureat; colaborator
extern al ARACIP, membru al Comisiei de elaborare a subiectelor –
olimpiada de biologie-faza locală;
prof. Leuștean Maria - organizator al concursului internațional
”Cangurul”;
prof. Iuliana Scripcaru: mentor de stagiatură, formator CCD;
prof. Ilincăi Daniela, membru al Corpului de experți în educație al
ministrului;
prof. Negre Adriana - Proiectul Olimpiadele cunoaşterii, ediţia a
VIII-a, Proiectul Eurojunior etapa a II-a, Concursurile internaţionale
Cangurul- PARTENERIAT cu Fundaţia pentru Integrare Europeană
SIGMA şi IDEE;
Catedra de lb. română împreună cu cea de matematică au contribuit
la organizarea simulării Evaluării Naţionale.
Elevii clasei a IV-a A, prof. Ilincăi Daniela, au fost selectați la nivel
național, pentru a susține Evaluare Națională la clasa a IV-a, la
disciplinele limba română și matematică;

IV.b. Responsabilități și realizări la
nivelul comisiilor de lucru
a) La învățământul primar

1. Comisia metodică a claselor a II-a și a III-a, responsabil prof. Tofan
Mioara a derulat o activitate bogată. Structura organizatorică a facilitat o
bună organizare și dezvoltare profesională. Întâlnirile colegiale din
cadrul comisiei metodice au fost benefice sub aspect relațional,
permițând o percepere mai bună, mai corectă și mai eficientă, a
problemelor profesionale (și chiar personale) cu care se confruntă
fiecare cadru didactic în activitatea la clasă și în colectivul profesoral al
școlii.
2. Activitatea metodică a claselor pregătitoare, claselor I și a IV-a,
coordonată de d-na prof. Triși Alexandrina s-a derulat conform planului
operațional și s-a materializat în însumarea experienței didactice cu
caracterul practic-aplicativ.

b) La învățământul gimnazial
1. La nivelul Ariei „Matematică și științe” , activitatea a fost coordonată de d-na prof.
Balaci Gheorghița. Activitățile au vizat cu precădere clasele a VIII-a, care au fost
prinse în programul de simulare a examenului de Testare Națională. Tot la aceste
două clase, au fost susținute câte 2 ore de activitate demonstrativă, atât la algebră
cât și la geometrie, evaluate de d-nul prof. Traian Duminică, metodist al CCD
Suceava. Raportul întocmit în urma acestei inspecții de specialitate, a fost consemnat
în registrul de inspecții, de d-na inspector prof. Acostoaie Lidia.
2. D-na prof. Scripcaru Iuliana a prezentat activitatea desfășurată la nivelul ariei „Om
și societate, arte, religie și ed. fizică”.
3. De Aria curriculară „Limbă și comunicare” a răspuns d-na prof. Păduraru Simona.
Activitățile derulate au avut scop pregătirea elevilor de clasa a VIII-a pentru
examenul de Testare Națională, împreună cu încurajarea spiritului competitiv la
elevi, prin organizarea la nivel de școală a concursului de Evaluare Educație în
Limba română și Comper.

 Comisia metodică a diriginților, condusă de prof. Crăciun Dana, a

dezbătut următoarele teme de interes: Notarea elevilor, un scop al
evaluării, dezbatere (februarie 2013) prof. Livinți L., Păduraru S.;
Disciplinele opționale, modalitate de formare a competențelor elevilor,
activitate practică, dezbatere- prof. Livinți L., prof. Leuștean M.; Relevanța
și valoarea formativă a activităților din săptămâna Să știi mai multe, să fii
mai bun! prof. Crăciun D.

Specificul acestor comisii constă în activități practice,
referate de specialitate, activitate de cercetare, activitate
metodico-științifică, dar și activități artistico-culturale
și extrașcolare. Acestea se regăsesc în cele ce urmează.

IV.b.1.1. Referate :
 ,,Influența factorilor psihosociali asupra randamentului școlar” - dezbatere, aplicare de teste, chestionare
– prof. Tofan Mioara și prof. Catrina Alice; Activitate de diseminare, în Consiliul profesoral– curs de
formare IER „Pregătirea cadrelor didactice pe tematici europene”; ,,Rolul lecturii în explorarea și
înțelegerea textelor la orele de lectură” –prof. Tofan Mioara;
 „Tratarea diferențiată a elevilor în procesul formării deprinderilor de scriere corectă”; Activitate de
cercetare: ,,Formarea deprinderii de scriere corectă prin utilizarea testelor” – prof. Vasilache Maria;
 „Metode alternative folosite în procesul instructiv-educativ” –prof. Clipa D.;
 ,,Metode şi tehnici interactive de grup” –prof. Tofan Victor;
 „Folosirea metodelor interactive de grup” –prof. Negre Adriana;
 „Exemple de bună practică din proiectele şi programele educaţionale derulate în şcoală; „Tehnici
interactive de comunicare eficientă în grupul de elevi din clasa I”– prof. Coțovanu Adriana;
 „Îmbunătăţirea competenţelor de lectură în învăţământul primar” –prof. Negre Simona;
 „Strategii de pregătire a elevilor de la cl. a VIII-a pentru examenul național” –prof. Stratulat Ana;
 „Procesul vitaminei C” - prof. Livinți Liliana;
 „Proceduri și instrumente de evaluare a competențelor la matematică”- prof. Balaci Gheorghița;
 „Competențe digitale și utilizarea TIC” –prof. Parfenie Arsineta;
 „Icoana între cer și pământ” –prof. Haidău Adelina, prof. Cepoi Oana;
 „Inovația didactică o componentă a progresului individual și colectiv” –prof. Scripcaru Iuliana;
 „Modalități de realizare a activităților de tip extrașcolar la muzică și ed. plastică” –prof. Cepoi Oana,
prof. Apopei Mirabela;

IV.b.1.2. Lecții demonstrative:
„Farmacia naturii”, CDȘ, clasa a IV-a C, prof. Oșlobanu Mariana;
„Medii” , clasa a VIII-a B–prof. Stratulat Ana;
„Drogurile un pericol pentru elevi” clasele a VI-a, prof. Livinți Liliana;
„Rezolvarea ecuației de gradul II cu ajutorul formulei de rezolvare”, clasa a
VIII-a A, prof. Balaci Gheorghița;
„Importanța utilizării metodelor formative în dezvoltarea competențelor
sportive” –prof. Tocănel Alexandra;

IV.b.1.3. Activități culturale:
 Activități prilejuite de Ziua Școlii – 24 Ianuarie, toate clasele din școală;
 Serbare de 1 Martie și/ sau 8 Martie, 1 Iunie – toate cadrele didactice

de la clasele primare;
 Rămas bun, iubite abecedar! –prof. Negre Adriana;
 Serbare de sfârșit de clasa a IV-a, prof. Ilincăi Daniela, prof. Negre
Simona;
 „Bucurie pentru suflet”- prof. Haidău Adelina;
 „Rampa de lansare” – la Iulius Mall Suceava, emisiune televizată pe 2
iunie 2013;
 „Oameni, locuri, obiceiuri”, „Primăvara în ochi de copil” –prof. Haidău
Adelina;
 „Dor de Eminescu”- Prezentare Power Point; prof. Crăciun Dana, prof.
Păduraru Simona;
 Săptămâna francofoniei, prof. Leuștean Maria;

IV.b.1.4. Proiecte, parteneriate derulate:
 Eco-Școala – coordonator prof. Coțovanu Adriana, cu implicarea








tuturor cadrelor școlii;
Magia Mărțișorului – coordonator prof. Coțovanu Adriana și prof.
Oșlobanu Mariana cu participare interjudețeană;
Parteneriat cu Grădiniţa Specială, Fălticeni în vederea participării la
Concursul naţional Simfonii de primăvară,ediţia a V-a prof. Negre
Adriana, prof. Ilincăi Daniela, prof. Negre Simona;
„Patrula de reciclare” – program educaţional de mediu, prof. Coțovanu
Adriana;
Activități practice ținute cu elevii claselor a IV –a A,B,C –prof. Arcip
Ana;
„Tehnologiile hibride și beneficiile lor”- conferință on –line organizată
de CCDG; Patrula Eco-2013- prof. Livinți Liliana;

 „Împreună pentru siguranță la școală și pe stradă” – cu Poliția; „Sărbători









creștine – momente de bucurie sfântă” activități cu Biserica „Adormirea Maicii
Domnului”; „Zâmbete și bucurie pe chipuri triste” acte de caritate în beneficiul
persoanelor instituționalizate în Căminul de bătrâni – Bogdănești, Căminul de
bătrâni „Sf. Andrei” –prof. Haidău Adelina, prof. Scripcaru Iuliana, prof. Tocănel
Alexandra;
„Cum să crești copii fericiți” -CJRAE/Suceava –prof. Scripcaru Iuliana;
„O carte pentru școala mea”, donație de carte, „Plantează un arbore”, campanie
de împădurire în Municipiul Fălticeni, „Marșul pentru viață” , organizat de
Fundația ”Sfinții martiri Brâncoveni” Protopopiatul Fălticeni; „Iubesc Fălticeniul
curat” acțiune de ecologizare-prof. Haidău Adelina;
”O școală curată - un oraș curat” activitate publicitară cu tematică ecologică –
prof. Tocănel Alexandra cu clasa a V-a A;
Proiect local Luați locurile, start: Lectură!, prof. Crăciun Dana, prof. Păduraru
Simona, prof. Ilincăi Daniela;
Proiect național Culori, bucurii, sărbători, Roman, prof. Crăciun Dana;
Parteneriat educațional interșcolar Prietenii condeielor, prof. Păduraru Simona;

IV.b.1.5. Excursii și spectacole școlare
Nr.
Crt.
1.
2.

Denumirea activității pentru timp liber
România, picior de plai (excursie)
Caravana prieteniei (excursie)

Număr elevi
participanți
16
24

Număr de
cadre
2
3

3.

Să cunoaștem frumusețile patriei (excursie)

20

3

4.
5.
6.
7.
8.

Subcarpații Moldovei, habitat și legendă (excursie)
Frumuseți sucevene (excursie)
Să ne cunoaștem țara (excursie)
Moldova – între trecut și prezent (excursie)
Tabără școlară, Eforie Sud
Rampa de lansare – activitate artistică televizată, Iulius
Mall, Suceava
Dincolo de ecranul televizorului- invitație în studiourile
televiziunii Plus TV Suceava;
Excursie în loc. Buhalnița, jud. Iași, în cadrul proiectului
Calitatea educației prin artă

25
50
26
32
16

4
10
15
5
2

50

15

30

4

20

4

12.

Moldova, mândră grădină – etapa regională, Suceava

20

5

13.

Moldova, mândră grădină – etapa interjudețeană, Botoșani

20

5

14.

Zilele Municipiului Fălticeni (iulie, 2013) – participare la
programul artistic

20

3

15.

Serbarea sfârșitului de an școlar, Casa de Cultură Fălticeni

40

22

9.
10.
11.

IV.b.2. Activitatea educativă desfășurată la nivelul școlii în
acest semestru este diversificată și datorită activităților
desfășurate în perioada săptămânii „Să știi mai multe, să fii
mai bun!”. Voi menționa acele aspecte ce au constituit
raportul de analiză înaintat către ISJ de către responsabila
acestei comisii, d-na prof. Crăciun Dana.

IV.b.2.1. Activități notabile derulate de elevi
din CȘE, sub coordonarea prof. Haidău Adelina
- La ziua școlii (24.01.2013) aceasta s-a desfășurat sub mai

multe forme: dezbateri pe clase, mese rotunde, expoziții și
programe artistice, toate având drept scop marcarea a două
evenimente importante: ziua școlii și Unirea Principatelor
Române.
- Uniforma școlară – expresie a prestigiului școlii, (20.02.2013)
-chestionarea elevilor din clasele V-VIII;
- Patrula ECO (20 martie 2013) - a avut drept scop realizarea
activităților de reciclare și de valorificarea deșeurilor;

IV.b.2.1. Activități notabile derulate de elevi
- Să știi mai multe, să fii mai bun ! (01 – 05.04.2013) Programul

derulat în această perioadă a avut drept obiectiv principal
stimularea participării elevilor la acțiuni variate în contexte
nonformale, desfășurându-se în multiple forme : excursii,
drumeții, vizite, activități în cabinetul AEL, activități de
ecologizare, dezbateri, vizionări de filme, activități artistice,
culturale și de voluntariat, parteneriate și concursuri în urma
cărora elevii au fost premiați.

- Școala mea (31.05.2013) - concurs de creație organizat la

nivelul instituției de prof. Haidău Adelina, coordonator al
CȘE, care a pus în valoare competențele elevilor ; acesta a fost
structurat pe mai multe secțiuni : literară (eseuri), plastică,
meșteșuguri artistice tradiționale, grafică computerizată, toate
acestea creionând imaginea instituției pe care o frecventează.

IV.b.2.2. Proiecte și activități de dezvoltare a
noilor educații:
- Educație pentru mediul înconjurător:

Patrula Eco-Activ în acţiune, Planeta pe care trăim -ziua
voluntariatului, Colectare, refolosire, economisire!, Pacea e
verde, Noi și mediul, Prietenul naturii, Patrula de reciclare
RoRec, Să protejăm Planeta albastră!, Moralitate și ecologie,
Lumea e verde, Ziua Mondială a Zonelor Urbane, Prietenii
naturii și ai vieții sănătoase, Să învățăm din cartea naturii,
Povești din hârtie, Economisește permanent și ai grijă de
natură;

 Educație pentru timp liber: Cartea, cel mai bun prieten, Muzeul

Apelor – o poartă deschisă cunoaşterii noastre! , În vizită la
Galeria Oamenilor de Seamă - Fălticeni, Oraşul meu - valori şi
viitor; Caravana prieteniei (excursie), Prietenii condeielor, E
ziua noastră, Frumuseți sucevene (excursie), Biblioteca, izvor
de cultură, Subcarpații Moldovei-habitat și legendă, Excursie pe
traseul Fălticeni-Bicaz, Ziua micilor minuni, Colegul meu –
prietenul meu cel mai bun.
 Educație pentru sănătate: Corpul omenesc - un miracol, O
alimentație sănătoasă pentru copii, părinți, bunici și nepoțiîntâlnire cu medicul de familie, Igiena personală și a
vestimentației, Mineralele în alimentația bio; Dependența de
internet, Alimentația și echilibrul emoțional; Sănătatea și
alimentele eco, Hrană vie – stil de viață, sănătate, Ești ceea ce
consumi, Alimente ecologice, Stratul de ozon.

• Educație pentru voluntariat: Imi pasă! - acţiune caritabilă pentru
copiii cu autism- organizator Fundaţia FARA; Dar din dar de face
rai!; Magia mărțișorului, Lumina faptelor bune, O carte-n dar de
ziua școlii noastre, Fălticeniul mai curat!
• Educație artistică: Copilăria, un poem (concurs literar), Cultură,
spiritualitate, creativitate, Moldova- mândră grădină, Un gând
pentru mama, Eminescu, mai aproape de noi, Rampa de lansare
(spectacol televizat), Mărțișor de suflet românesc, Al. I. Cuzadomnitorul Unirii, Serbarea Abecedarului

• Educație pentru democrație și drepturile omului: Drepturile
copiilor; Drepturile și îndatoririle copilului; Sunt cetățean
european, Suntem copiii Europei, Învață să apelezi la 112!, 9 MaiZiua Europei;

Nr. participanţi

518 elevi
Toate cadrele didactice

Perioada

-sondaje de opinie, chestionare, analize, discuţii;
-activităţi concrete: amenajarea spaţiilor verzi,
identificarea şi selectarea deşeurilor, colectarea şi
valorificarea acestora etc.;
-expoziţii cu tematică eco, excursii, vizite,
-825 de lei colectați în urma târgului cu vânzare de
Mărțișor;
-1319 kg. de hârtie, 55 de kg. de pet-uri, 303,6 kg. de
DEEE, 58,6 kg. de baterii, 5,6 kg. de becuri și neoane;
-certificat de participare în programul Eco-Școala,
certificate Eco-Teacher , fanionul Eco-Școala;
Blogul Eco-Activ

Asociaţia Părinţilor
Biroul de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului, Fălticeni
Reprezentanţi ai
Poliţiei Fălticeni

-identificarea elevilor cu un comportament violent;
-acţiuni concrete menite să prevină comportamentele
violente în rândul elevilor;
-aplicarea de chestionare şi interpretarea lor;
-portofolii cu produsele finale ale activităţilor propuse;
-informări periodice la ISJ şi în cadrul consiliilor
profesorale

anual

Să spunem
NU violenţei!

Asociaţia Părinţilor
Primăria Fălticeni
Ocolul Silvic
Fălticeni
COREMAT Fălticeni
Agenția de Protecție
a Mediului, Suceava
Muzeul Apelor,
Fălticeni
Radio As Fălticeni

anual
Toţi elevii şcolii 518
Cadrele didactice din
şcoală

2.

Eco-Şcoala
Împreună
pentru un
mediu mai
curat

Parteneri

Mondial

1.

Denumirea
proiectului

Local

Nr
crt

Nivel de
desfăşurare

IV.b.2.3. Proiecte desfășurate în parteneriat
Rezultate obţinute

Avem o singură
planetă!

2 elevi
60 de
elevi

Mai 2013

20 de elevi
180 de elevi

1 elev

Februarie
Februarie
-martie
2013
2013

Școala D. Cantemir, Fetești

4 premii I
4 premii II
3 premii III
4 M.

Primăria Fălticeni
Biblioteca Municipală
Fălticeni
Cadre didactice din țară

25 de elevi

8.

Magia Mărțișorului

825 de lei obținuți prin
realizarea târgului cu vânzare
Cărți în valoare de 100 de lei
donate bibliotecii școlii

Ianuarie
-iunie
2013

7.

5 premii I

Colegiul V. Lovinescu,
Fălticeni

Ianuarie-februarie
2013

Pro Creație

Editura Art
Asociația Părinților

Ianuarie –
iunie 2013

6.

-achiziționarea a 235 de
volume

Internațio
Național
nal

Luați locurile, start,
lectură!

1 premiu I
1 premiu II

Școala nr. 11, Buzău

Local

5.

1 premiu I

Local

Oriunde ai fi, ai
îngerul tău

Școala GheorgheȚițeica,
Constanța

Național

4.

Național

3.

Un mediu curat,
esența
supraviețuirii și al
progresului

IV.b.3. Comisia programului
Eco-școala
Coordonatoarea acestui program internațional, d-na prof.
Coțovanu Adriana, a avut în sarcină colectarea celor aproape 70
de activități derulate la nivelul celor 21 de clase. Fiecare activitate
este susținută de o fișă de activitate, ce conține participanții
implicați, acțiunile desfășurate pe scurt, scopul și finalitățile
obținute. Dacă implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice
este o tradiție, temele propuse sunt de actualitate. Rezultatele
implicării se doresc a fi regăsite în comportamentele elevilor, în
stiluri de viață echilibrate, deprinderi ecologice însușite pentru a fi
valorificate și practicate. Raportul comisiei este o muncă asiduă din
partea organizatorului care a reușit să comunice în cel mai
fructuos mod, cu celelalte cadre didactice. Elevii susținuți de
părinți și de cadre didactice. care formează oameni pentru un
viitor bazat pe economisire și reciclare a resurselor, trebuie să fie
colaboratori, să ridice educația ecologică la rang de artă.

IV.b.4. Comisia ce se ocupă cu
monitorizarea frecvenței elevilor
Responsabilul de la clasele V-VIII, d-na prof. Haidău
Adelina a arătat situația absențelor, pe luni calendaristice,
evidențiind cauzele numărului mare de absențe înregistrat de
anumiți elevi. Luna cu numărul de absențe cel mai ridicat
este luna mai 2013, cu un număr de 218 absențe nemotivate.
Elevii cu un număr mare de absenţe motivate / nemotivate se
regăsesc în tabelele următoare:

Situația notelor la purtare
NUMĂR DE ABSENŢE

ELEVUL

La sfârșit de sem. II

CLASA
Nemotivate

Motivate

NOTA LA
PURTARE

Hîrtie Darius

VA

105

21

8

Hîrtie Veronica

VI B

150

2

7

Boariu Marius-Ionuț

VIII A

73

-

- Situație
neîncheiată,
neprezentat la
examenul de
sfârșit sem. I

La sfârșit de an școlar

NUMĂR DE ABSENŢE
ELEVUL

Nemotivate

Motivate

NOTA LA
PURTARE

CLASA

Hîrtie Darius

VA

111

26

9

Hîrtie Veronica

VI B

176

2

8

Boariu Marius-Ionuț

VIII A 234

-

-Situație
neîncheiată
Abandon școlar

IV.b.5. Comisia ce răspunde de sănătatea și securitatea muncii a fost coordonată de
d-na prof. Arcip Ana. Rolul comisiei SSM vizează evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de
muncă/post de lucru, stabilirea măsurilor de 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.
Puncte tari:
•programul de instruire individuală (realizat pe clase, laboratoare, săli de sport);
•se efectuează - Testarea psihologică a personalului şcolii;
•expunerea normelor de protecţia muncii in locuri vizibile: ateliere, laboratoare, cabinet;
Puncte slabe:
•pentru evaluarea riscurilor se are în vedere selectarea echipamentului individual de protecţie;
Oportunităţi:
•instruirea personalului lucrător la executarea unor lucrări speciale, semnarea procesului verbal de
insuşire a normelor specifice şi de respectarea regulilor de protecţia muncii.
•în urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru se stabilesc măsuri de prevenire
şi protecţie, de natură tehnică, organizatorică, igienico-sanitară .
Ameninţări:
•elevii aleargă pe holurile şcolii. Remedierea constă în prezența cadrului didactic de serviciu în pauze,
în mijlocul elevilor;
•verificarea prizelor, întrerupătoarelor și înlocuirea celor deteriorate.

IV.b.6. Comisia pentru prevenirea violenței școlare a fost în sarcina d-nei dir. adj. prof.
Stratulat Ana, ce a monitorizat activitățile derulate la nivelul școlii ce au avut scop
reducerea fenomenului violenței în rândul elevilor. Dacă în anul școlar la care facem
referință, am înregistrat un singur caz ce a fost consemnat la nivelul școlii ca abatere de la
normele de conduită școlară, acest fapt se datorează implicării învățătorilor și diriginților
în activitatea de consiliere atât a elevilor, cât și a părinților.
Comisia pentru prevenirea violenţei la nivelul şcolii a monitorizat modul în care s-au
desfăşurat activităţile, din perioada februarie – iunie 2013, în cadrul proiectul
educaţional în parteneriat cu învăţătorii, diriginţii, părinţii şi Poliţia municipiului Fălticeni
,,SĂ SPUNEM NU VIOLENŢEI’’, care, în această perioada a cuprins 54 activităţi.
Activităţi extraşcolare pe tema reducerii violenţei şcolare (10)
Şedinţe cu părinţii, pe această tematică (8)
Dezbateri prin teme planificate la orele de dirigenţie (17)
Consilierea părinţilor pe teme de violenţă (8)
Activităţi în parteneriat cu Poliţia (6)
Consiliere părinţi – elevi (3)
Teme la lectoratul cu părinţii pe şcoala (1)
Consiliul Elevilor (1 ).

Punctele tari sesizate:
Elaborarea procedurii privind reducerea violenței în mediul școlar
Elaborarea procedurii privind accesul persoanelor în incinta școlii
Elaborarea procedurii generale de intervenție la nivelul școlii în situații de violență
Elaborarea procedurii privind serviciul pe școală a elevilor și profesorilor
Elaborarea procedurii privind transportul elevilor cu microbuzul școlii de la Țarna
Mare la Fălticeni și retur
Diseminarea procedurilor la toate clasele și luarea la cunoștință prin semnătura
elevilor și a părinților
Existența unei bune colaborări cu Poliția Municipiului Fălticeni
Înregistrarea unui număr foarte mic de abateri disciplinare în rândul elevilor
Existența unui psiholog la nivelul școlii
Existența unui agent de pază specializat pe tot parcursul orelor de curs
Existența camerelor de supraveghere la intrarea elevilor și pe holurile școlii.
Amenințările sunt:
Existența unui număr mare de elevi care au părinții plecați în străinătate
Influența mass-media asupra comportamentului elevilor, prin promovarea unor
emisiuni cu caracter violent și agresiv( filme, jocuri video, internet, etc.).

IV. b.7. Comisia privind colaborarea cu consiliul reprezentativ al părinţilor,
lectoratul cu părinţii a fost responsabilitatea d-nei prof. Balaci Gheorghița. Temele
propuse şi realizate au fost:
Toleranţa începe în familie –psihopedagog Mariana Onu
Strada nu-i teren de joacă –poliţist Gabriel Ursu
Puncte tari:
Buna mobilizare a părinţilor;
Cunoaşterea rezultatelor deosebite ale unor elevi;
Informarea părinţilor despre activitatea de promovare a şcolii şi invitarea acestora
să participe pe 2 Iunie 2013 la Mall Suceava;
Informarea părinţilor referitor la activitatea „Ce putem face pentru a-i învăţa pe
copii toleranţa?”;
S-au atras fonduri suplimentare prin completarea a 102 fişe de donație a
procentului de 2% din TVA, număr mai mare decât anul trecut;
Informaţia de la şcoală către părinţi, pe semestrul al II-lea, a fost superioară celei
din semestrul I;
Puncte slabe:
Unii părinţi nu au transmis ceea ce s-a hotărât referitor la contribuţia fiecărui
părinte în cadrul Asociaţia părinţilor „Artur Gorovei”;
Există părinţi ce confundă contribuţia stabilită în cadrul asociaţiei, cu fondul şcolii.

IV.b.8. Activitatea comisiei de acordare a burselor școlare a
fost coordonată de d-na dir. adj. prof. Stratulat Ana. La data de
23.04.2013, s-au analizat dosarele pentru acordarea burselor
sociale. Suma destinată pentru plata burselor a fost de 4.900
lei. Au fost evaluate un număr de 19 dosare, din care 5 pe
motive medicale și 14 pentru situații materiale precare. Ca
urmare a situației de corigență, la sfârșitul sem. al II-lea a
elevei Vișan Maria, numărul de burse pentru motive medicale
ajungând la 4, iar numărul burselor pentru situații materiale a
rămas 14. Pentru luna septembrie, s-a stabilit un cuantum de
30 lei pentru elevii care primesc bursă pe motiv medical și 20
lei pentru elevii cu situație precară.

IV.b.9. De completarea cataloagelor, a registrului
proceselor verbale ale profesorului și elevului de
serviciu și a condicilor de prezență, a răspuns și în acest
an d-na dir. adj. prof. Stratulat Ana. Deși la verificarea din
luna mai au fost depistate unele disfuncții, până la sfârșitul
anului acestea au fost remediate, astfel încât fiecare catalog
a putut fi predat cu situația încheiată și cu proceseleverbale completate.

V. ANALIZA SWOT

I. Management
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

management flexibil, deschis inovației și comunicării;

realizarea unui număr mic de interasistențe;

implicarea tuturor cadrelor didactice în comisii de lucru la

lipsa de reacție a responsabililor unor

nivelul școlii;

comisii când au de raportat unele situații;

promovarea imaginii școlii inclusiv prin articole despre

rapoartele de analiză ale unor comisii nu

activitatea școlii;

sunt însoțite de o analiză SWOT;

proiectare riguroasă a activităților pe comisiile funcționale;

desființarea structurii Țarna Mare, ca efect al

asigurarea încadrării cu personal didactic 100% calificat;

scăderii populației școlare;

realizarea de parteneriate viabile, ce și-au demonstrat
eficiența prin gradul de satisfacție al partenerilor și
produsele finale obținute;
valorificarea și cultivarea experienței pozitive în planificarea,
proiectarea și evaluarea activităților manageriale;
gestionarea corespunzătoare a conflictelor;
constituirea celor trei clase pregătitoare;

I. Management
OPORTUNITĂȚI
acces la materiale informaționale ce asigură
o proiectare ce respectă legislația în vigoare;
implicare activă în comisiile de lucru,
evitându-se rutina și pasivitatea;
crearea unui climat armonios, propice
desfășurării actului didactic;
coeziune între membrii unor echipe de lucru,
permițând cultivarea spiritului de competiție
și performanță;

AMENINȚĂRI
asigurarea catedrelor rezervate cu personal
didactic suplinitor ce a demonstrat lipsă de
interes pentru meseria de profesor (catedra
de geografie, catedra de ed. fizică, catedra de
lb. engleză);
lipsa experienței manageriale a directorului;
aplicarea parțială a LEN;

II. Curriculum
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

curriculum incluziv, promovarea la nivelul școlii a egalității

scăderea interesului elevilor pentru un

șanselor evitându-se discriminarea de orice fel;

act educațional performant, susținut de

calitatea actului educațional și realizarea învățării centrată pe

lipsa implicării părinților în

elev, prin performanțe pe discipline, la concursuri școlare;

supravegherea acestora;

realizarea legăturii dintre predare – învățare –evaluare la toate

nerespectarea de toate cadrele a

programele, a cerințelor privind utilizarea rezultatelor

recomandărilor de tratare diferențiată a

evaluărilor pentru stabilirea măsurilor remediale / de

copiilor cu CES;

dezvoltare, creșterea preocupărilor pentru formarea capacității

număr mare de corigențe la materiile

de autoevaluare și interevaluare la elevi;

istorie (12) și limbă franceză (7);

aplicarea unui CDȘ variat, pliat pe necesitățile claselor de elevi și
coroborat pe interesele copiilor;
derularea unor proiecte educative ce implică un număr ridicat de
colegi;

II. Curriculum
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

existența la nivelul școlii a unui număr de 18

dotarea Cabinetului AEL cu un număr de 17

discipline opționale noi;

calculatoare, ce nu permit rularea unor

interes ridicat din partea cadrelor didactice

programe performante;

pentru formarea continuă;

număr redus de manuale noi, cauzat de sume

disponibilitatea cadrelor de la catedra de

insuficiente alocate acestui lucru;

limba română și matematică pentru a asigura
pregătirea suplimentară a elevilor ce au
susținut evaluare națională;

III. Resurse umane
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

numărul mare de cadre didactice implicate in elaborarea,

nivel scăzut al pregătirii inițiale

implementarea sau derularea de proiecte;

a elevilor;

pregătirea deosebită și profesionalismul cadrelor didactice

număr ridicat de elevi proveniți

rezultat din încadrarea a unui personal didactic ce are

din familii cu venituri mici.

gradul didactic I, în proporție de 67,75%, și 16,12% cadre
cu gradul didactic II;
colegi a căror recunoaștere la nivelul inspectoratului este
materializată prin includerea lor în corpul metodiștilor și
al Consiliului consultativ;
Implicarea cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor cu
calităţi şi aptitudini deosebite pentru performanţă;

III. Resurse umane
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

implicarea cadrelor în proiecte cu școli din

lipsa de interes a unor părinți în urmărirea

străinătate;

programului elevilor și a pregătirii acestora;

cadre didactice interesate de perfecționare

număr redus de elevi în unele colective;

continuă;
Atragerea unui număr tot mai mare a copiilor
din alte circumscripții și din localități
limitrofe (129 de elevi);

Stabilirea la nivelul şcolii a sistemului cadru
de asigurare a protecţiei unităţii, a siguranţei
elevilor şi a personalului didactic.

IV. Resurse materiale
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

asigurarea calității tuturor serviciilor furnizate

lipsa unei săli de sport care să corespundă

de școală și utilizarea eficientă a resurselor

normelor igienico-sanitare;

pentru susținerea priorităților educaționale;

existența bibliotecii într-un spațiu

alocarea sumelor necesare pentru reparația

necorespunzător;

acoperișului de pe corpul A ;

modernizarea bazei didactico-materiale a

înlocuirea tâmplăriei de la corpul B, cu

școlii;

termopan;

lipsa fondurilor ce nu permit înlocuirea

implicarea Asociației părinților „Artur Gorovei”

acoperișului de la corpul B;

în achiziționarea a două sisteme de

manuale noi în număr redus, datorită lipsei de

calculatoare noi;

fonduri;

înlocuirea a două monitoare din AEL prin

donarea a două monitoare LCD de părinții lui
Tihan Paul;
dotarea necesară pentru funcționarea celei de
a treia clasă pregătitoare (mochetă, mobilier,
dulăpioare);

IV. Resurse materiale
OPORTUNITATI

AMENINTARI

implicarea reprezentanților Consiliului Local

costurile ridicate de transport și întârzieri în

în demararea și finalizarea unor reparații;

ce privește decontarea navetei elevilor din

implicarea reprezentanților părinților în viața

mediul rural;

școlii, în vederea susținerii

finanțarea insuficientă ce revine școlii în urma

reparațiilor/modernizărilor necesare;

aplicării costurilor per elev;

situarea școlii într-o zonă apropiată de centrul

pagube înregistrate constant prin

municipiului;

deteriorarea plaselor de gard, ce trebuie

acces informaţional nelimitat;

frecvent înlocuite, în urma tăierii de către

promovarea și recompensarea copiilor cu

copiii ce vin să se joace pe terenul de sport,

rezultate deosebite obținute la olimpiade de

după-amiaza;

către comunitatea locală, cu ocazia zilelor

dotare precară a cabinetului AEL, cu 17

municipiului;

calculatoare depășite;

V. Proiecte și parteneriate
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

organizarea și desfășurarea unor acțiuni

lipsa unor sponsorizări ce să ne permită

prilejuite de ”Zilele școlii” și ”Ziua porților

recompensarea

deschise”;

performanțe;

desfășurarea unei game variate de activități

inexistența

extracurriculare în parteneriat cu partenerii locali

economici;

și naționali;

implicarea unui număr redus de colective de

implicarea unui număr ridicat de elevi în

elevi și cadre didactice, în promovarea

promovarea imaginii școlii prin activități

imaginii școlii;

culturale;

ineficiența

acțiuni ce cultivă sentimentul de apartenență la

europene de la nivelul școlii;

colectivul școlii prin proiectele Eco-școala, Magia

minimalizarea rolului activității educative

Mărțișorului, acțiunile comune din săptămâna „Să

de către părinți;

știi mai multe, să fii mai bun!”, cât și activitățile cu

lipsa

impact pozitiv, promovate de Consiliul Elevilor, de

desfășurare adecvată a activității cultural-

la nivelul școlii;

artistice.

unui

tuturor

unei

colaborări

Comisiei

spațiu

copiilor

pentru

care

să

cu

cu
agenți

programe

asigure

o

V. Proiecte și parteneriate
OPORTUNITATI

AMENINTARI

încurajarea de a participa/iniția și la alte proiecte;

menţinerea unui interes scăzut din partea

îontinuarea proiectelor ce au avut un feed-back

unor familii pentru educaţie;

pozitiv;

implicarea în organizarea unor proiecte

promovarea pe site-ul găzduit de www.didactic.ro a

educaționale vizează și o componentă

activităților derulate;

materială, ce determină o selectare a

apariții în mass-media a rezultatelor obținute de

participanților din prisma criteriului

elevii școlii și de promovare a acțiunilor la acre au

financiar, nu una competitivă;

luat parte („Cronica de Fălticeni”, „Ziarul de pe Net”,

dezavantajul creat de programele școlare

„Monitorul de Suceava”, „Obiectiv”, Radio AS,

încărcate ce nu permit dezvoltarea

Televiziunea „Plus TV”);

componentei educative la nivelul dorit.

deschiderea activității educative spre implicare și

responsabilizare în viața comunității;
valorificarea

activităților

de

voluntariat

dezvoltarea conștiinței utilității sociale a tinerilor;

și

“Să formezi o echipă este

doar începutul;
să rămâi împreună este
progresul,
să lucrezi împreună

este succesul.”
Henry David Thoreau

