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INTRODUCERE
Sfârșitul fiecărei etape din viața noastră este marcat de o perioadă de reflecție și de făurire
de planuri noi. Este necesară o privire în urmă, pentru a vedea ce am făcut bine, ce nu ne-a ieșit
așa cum ne-am așteptat, să îndreptăm ce se poate și ce să luăm în calculul proiecțiilor următoare.
Și toate acestea pentru a atinge un grad de satisfacție profesională în cazul nostru, care are ecou și
în cea personală.
Semestrul întâi a marcat începutul unui nou an școlar cu provocările inerente ale unui debut,
ce au constat în constituirea claselor a V-a (cu efective de 27 de elevi/clasă; includerea în planul
de școlarizare a clasei de predare cu regim intensiv limba engleză), în formarea celor două clase
pregătitoare. Distribuirea manualelor – digitale- la clasele a II-a a fost o altă provocare: cele 48 de
manuale preluate de la seria anterioară, au fost insuficiente pentru cei 68 de elevi ce învață în acest
an în această clasă, fapt ce a determinat părinții clasei a II-a C să achiziționeze manuale. Alte
probleme majore s-au întâmpinat în momentul când corpul B al școlii a fost debranșat de la rețeaua
de gaz metan, neputându-se asigura un climat termic corespunzător sălilor în care erau repartizate
clasele pregătitoare. Acest lucru a fost remediat în timpul cel mai scurt posibil, dar tot a creat
nemulțumiri în rândul părinților. Condițiile în care învățau copiii claselor pregătitoare au impus
demararea unor lucrări de reparații încă din timpul semestrului întîi, fără a aștepta perioada de vară,
această acțiune primind suportul financiar exclusiv de la Asociația de Părinți „Artur Gorovei”. Ne
dorim ca finalizarea lucrărilor în toate cele trei clase vizate să corespundă cu perioada în care să
organizăm activitatea „Porților deschise”. Finalizarea acestui proiect este o prioritate, iar căutarea
resurselor este o sarcină grea ce revine conducerii școlii.
Fiecare problemă soluționată a fost o provocare, ce a adus la aceeași masă compartimente
distincte, colegi inimoși și cu dorința de a face parte dintr-o echipă ce-și dedică toate resursele în
a depăși momentele de criză apărute.
Cei ce se identifică, într-o mare măsură, cu obiectivele pe care echipa managerială actuală
le promovează, ne sunt alături. Au înțeles că interesul nostru este de a promova calitatea
învățământului din această școală, de a arăta că putem fi buni coechipieri, că o soluție bună este
acceptată indiferent de la cine vine, că individualismul și egoismul nu sunt valori ce ne reprezintă,
cu atât mai puțin pe care să le încurajăm.
Dorim să facem din școală un loc în care efortul colectiv să prindă contur. Să facem din
reușitele personale, reușita unei instituții. Să arătăm că numele unui cadru didactic contează doar
în măsura în care este ridicat la loc de cinste renumele școlii.
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ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE ÎN PROCESUL DIDACTIC
Motto:
„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)

I.a. Resurse umane
I.a.1. Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic angajat
În semestrul I al anului școlar 2015-2016 încadrarea la școala noastră

a fost

corespunzătoare planului de școlarizare aprobat de Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, în
următoarea componență: la învățământ primar au funcționat 13 clase: 2 clase pregătitoare, 3 clase
I, 3 clase a II-a, 2 clase a III-a și 3 clase a IV-a; la învățământul gimnazial 8 clase, câte două pe
fiecare nivel. Aceeaşi structură s-a păstrat şi pentru semestrul al II-lea.
Categoriile de personal din școală sunt: personal didactic – 31 de cadre didactie (18
profesori, 13 profesori pentru învăţământul primar), personal didactic-auxiliar: 4,5

norme

(secretar-șef, informatician, administrator, administrator financiar, 0,5 normă bibliotecar) și 8,5
norme cu personal nedidactic(3,5 norme de îngrijitori, 3 norme pentru muncitori întreținere și 2
paznici).
Personal
Cadre didactice
Didactic auxiliar
Personal nedidactic

Total
31
5
8

Titulari
27
5
8

Completare
normă
3
-

PCO
1
-

Master
10
4
-

I.a.2. Elevi. Situația statistică a efectivelor de elevi
La începutul anului școlar, au fost încriși un număr de 506 de elevi (la învățământul primar
și la cel gimnazial).
S-au înregistrat următoarele situații în care efectivele elevilor au suportat modificări:


Elevi plecați: 5

a) Plecați din localitate/schimbarea domiciulului: 2
b) Amânați anual din cauza vârstei prea mici (cl.preg): 2
c) Plecați la alte școli din localitate:
o La Școala Gimnzială „Ioan Ciurea”: 1


Elevi veniți: 3
o Din alte localități: 2
o De la alte școli din localitate:
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Școala Gimnazială „M. Sadoveanu” Fălticeni: 1

La începutul anului școlar 2015-2016, noile efective sunt corespunzătoare datelor cuprinse
în tabelul următor:
Clasa

Nr elevi înscrişi
la începutul anului

Nr. elevi rămași
sfârșitul sem. I

CP A
CP B

24
34

23
32

1A
1B
1C
2A
2B

24
17
28
32
16

27
17
25
32
16

2C
3A
3B

17
30
18

17
30
18

4A
4B
4C
5A
5B

32
28
26
27
27

32
28
27
27
27

6A
6B

20
18

20
18

7A
7B

26
12

26
12

8A
8B

27
23

27
23

Total

506

504

la Pe nivel de clase

Pe ciclu de
învăţământ

55 de elevi,
cu o medie de
27,5 elevi/clasă
69 de elevi ,
cu o medie de
23elevi/clasă;
65de elevi, cu o
medie de
324 elevi
21, 66 elevi/clasă
48 de elevi, cu
medie de
24 elevi/clasă;
87 de elevi, cu
medie de
29 elevi/clasă
54 de elevi, cu
medie de
27 elevi/clasă
38 de elevi, cu
medie de
19 elevi/clasă
38 de elevi, cu
medie de
19 elevi/clasă
50 de elevi, cu
medie de
25 elevi/clasă

o

o

o

o

o

180

o

504

I.b. Resurse materiale
Conform raportului primit de la administratorul financiar Iulia Tărăboi, cheltuielile
efectuate în semestrul al II-lea al anului bugetar trecut, au fost făcute în limitele bugetului repartizat
iniţial şi conform planului de buget aprobat în Consiliul de Administraţie:
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NR.
CRT.
A
1
2
3
B
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
C
1
2
3
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CHELTUIELI

SUMA

SALARII
Salariile personalului
Contribuţii la bugetul de stat şi asigurări sociale
Din care diferente salariale aferente 2016
BUNURI ŞI SERVICII
Energie electrica şi termică
Apă şi servicii de salubritate
Transport elevi (Ţarna Mare) – combustibil, asigurari auto,
reparatii microbuz, etc.
Furnituri birou
Telecomunicaţii
Materiale curăţenie şi igienizare
Materiale pentru mici reparaţii instalaţie sanitară, electrică, etc.
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (taxe pentru servicii de
mentenanţă şi service calculatoare şi programe informatice,
autorizaţii funcţionare şi sanitare, etc.)
Cheltuieli perfecţionare cadre didactice
Cartușe și refill imprimante
Montare sistem supraveghere audio parter școala
Cheltuieli analize medicale cadre didactice
Obiecte inventar – polizor atelier mecanic 820 lei, dotari concurs
„Colecteaza selectiv” – 22.406 lei,
Servicii pază firmă autorizată
TRANSPORT
Navetă cadre didactice
Delegaţii
Navetă elevi
BURSE
INVESTIŢII, REPARAŢII
Reparații bibliotecă
Reparații instalație exterioară gaz școala veche
Reparații parchet cancelarie și laborator biologie
Refacere pardoseli clasele pregătitoare
Construire anexă centrală termică și demolare magazii
Complex de joacă pentru copii
Montare instalație termică de înaltă tensiune atelier mecanic
Realizare proiect tehnic pentru reabilitare exterioară corp C
Reparații interioare corp C
Inlocuire împrejmuire corp C
TOTAL

1.087.299
848.023
240.676
205.863
87.976
15.223
9.461
9.154
2.198
1.809
3.948
5.123
3.770

0
2.938
2.140
1.046
23.226
7.940
3.725
2.554
382
789
4.200
206.362
10.800
1.799
1.500
12.166
46.350
55.000
7.270
17.500
24.995
28.982
1.389.562

Lista obiectelor de inventar achiziționate din premiul de 22.500 lei, repartizat în urma
ocupării locului II în cadrul concursului „Colecteaza selectiv”:
-

-

4 calculatoare
4 monitoare color
2 laptopuri
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2 plasme
1 aparat foto cu trepied
2 videoproiectoare

-

2 ecrane proiecție
5 suporturi TV Led
1 card memorie
1 cititor carduri
2 microsisteme

-

3 seturi boxe
5 multifuncționale
2 suporturi videoproiector
1 birou
30 scaune tapițate elevi

Asociaţia Părinților „Artur Gorovei”, prin contribuţiile benevole ale părinţilor, a sprijinit în
continuare Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, în toate demersurile necesare pentru buna
desfăşurare a procesului de educaţie a copiilor lor, în condiţii cât mai bune de igienă şi
funcţionalitate.
În primul semestru al anului şcolar 2015-2016 toate clasele au fost sprijinite de părinţi
pentru procurarea cataloagelor şi a emblemelor şcolare. În plus, donaţiile benevole ale părinţilor
din comitetele fiecărei clase sunt enumerate mai jos:
Nr.Crt.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Suma donată
TOTAL
20+144
20+192+610
156+400
30+102+88
30+150
30+600
30+102
30+102+260
30+174+320
30+360
30+192+460
30+168+470
30+138
30+162+540
30+156+320
30+120+220
30+102+138
30+510
30
30+162
30+138

Clasa
Clasa pregătitoare A
Clasa pregătitoare B
Clasa I-a A
Clasa I-a B
Clasa I-a C
Clasa a II-a A
Clasa a II-a B
Clasa a II-a C
Clasa a III-a A
Clasa a III-a B
Clasa a IV-a A
Clasa a IV-a B
Clasa a IV-a C
Clasa a V-a A
Clasa a V-a B
Clasa a VI-a A
Clasa a VI-a B
Clasa a VII-a A
Clasa a VII-a B
Clasa a VIII-a A
Clasa a VIII-a B
Total încasari sem.I
Sold 15 sept.2015
Încasări Goscom
Încasări decl.230/2015
Încasari concurs „Amintiri”
Total încasări

Din sumele încasate s-au facut cheltuieli pentru:
-

Medicamente cabinet școlar -100,10 lei
Recondiționare tablou „Alexandru Ioan Cuza” – 50 lei
2 seturi tacâmuri cancelarie – 89,98 lei
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164
822
556
220
180
630
132
392
524
390
682
668
168
732
506
370
270
540
30
192
168

8.276,00
13.918,92
1.330,50
5.443,49
1.240,00
30.208,91

-

Embleme școlare – 3.600 lei
2 chitanțiere – 10 lei
Spălat exterior, curățat interior microbuz transport elevi – 85 lei
Lucrari reparatii interioare bibliotecă, instalație electrică + materiale – 2.000 lei
Carte școlară „Fabule” Lev Tolstoi – 105,90 lei
Concurs Editura Copilăria – 984 lei
Robinet Delimano apă caldă, încăpere lapte-corn – 180,24 lei
Saci aspirator – 29,90 lei
Prelungitor – 21 lei
Eurodidactica (hărți, planșe) – 324,90 lei
Televizor Led Horizon 3 bucăți – 3.599,97 lei
Semnale avertizare incendiu – 35 lei
Ștergător parbriz microbuz elevi – 44 lei
Uși corpuri materiale CEAC – 170 lei
Dulciuri serbare „Moș Crăciun” – 402,09 lei
Set pahare – 81 lei
Notă intrare-recepție – 11 lei
Vopsea, trafalete – 31,50 lei
Materiale (piulițe, burghiu, șuruburi) – 106,50 lei
Set șervețele masă – 31,49 lei
Taxa timbru pentru dosar C.A.S. Suceava – 5 lei
Panglică tricoloră pentru ziua școlii – 79,50 lei
Pistol lipit – 30,33 lei
Baterii microfon – 10 lei
Revista școlii – 5.203,80 lei
Spălat exterior microbuz transport elevi – 50 lei
Sârma gard – 10,01 lei
Parchetat o sală corp B – 4 800
TOTAL CHELTUIELI SEM.I 2015-2016 22.282,21 lei
SOLD la data de 15 feb.2016 – 7.926,70 lei
Implicarea Asociației de Părinți la nivelul claselor se regăsește în următoarele situații: s-au

adus îmbunătățiri aspectului ambiental la nivelul claselor, au fost susținute la nivelul școlii
realizarea proiectelor și a revistei școlare „Anotimpul cuvintelor”.
 Prof. Ilincăi Daniela - Proiectul „Fii activ...colectează selectiv”; donații în contul
Asociației de Părinți (600 de lei); achiziționarea a 20 de reviste ale școlii; donații în cadrul
proiectului „Bucuria de a dărui”, desfășurat cu ocazia Crăciunului- 422 de lei; 20 de
activități desfășurate în cadrul proiectului Kaufland; participări la spectacolele pentru copii
de la Centrul Cultural „G.V. Birlic”; implicare la activitățile desfășurate cu ocazia zilei
școlii;
 Prof. Negre Simona – realizarea cuierului clasei ; participare la concursuri școlare
Cangurașul;
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 Prof. Ştefan Florentina–achiziționarea de auxiliare, care suplinesc absenţa manualelor la
clasă și a consumabilelor; implicarea părinţilor în campania de colectare selectivă a
deşeurilor;
 Prof. Oşlobanu Mariana- donaţie Asociaţiei „Artur Gorovei” – 280 de lei; susţinerea
proiectului „Bucuria de a dărui”; sprijinirea Clubului de lectură prin achiziţionarea de cărţi
de la Ed. Art în valoare de 400 -500 de lei/lună; asigurarea consumabilelor pentru
imprimanta clasei;
 Prof. Negre Adriana–participarea la Concursul Național Amintiri din copilărie; vopsirea
băncilor;
 Prof. Pavăl Luminiţa - excursie la Târgu Neamţ; achiziţionarea de reviste ale școlii și a
ecusoanelor pentru elevi;
 Prof. Trişi Alexandrina - achiziţionarea ecusoanelor pentru elevi; finanţarea proiectului
de voluntariat „Inimă lângă inimă”- donarea sumei de 1630 lei pentru mama elevei Marcu
Andreea; achitarea sumei necesare înscrierii a 14 elevi la etapa I a concursului « Amintiri
din copilărie » ; finanţarea achiziţionării costumelor de dans ale elevilor clasei care
activează în cadrul trupei de dans « Nomber one » a şcolii ; participarea la campania de
colectare selectivă a deşeurilor ; donaţii de bunuri şi bani în cadrul Campaniei „Shoe Box”
alături de organizația filantropică ce activează la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”;
asigurarea achiziţionării de către fiecare elev, a revistei de matematică « Gazeta
matematică junior » -lunar; achiziţionarea a 22 de exemplare din primul nr. al revistei şcolii
,,Anotimpul cuvintelor”; donarea sumei de 470 lei în contul Asociaţiei Părinţilor ,,Artur

Gorovei”;
 Prof. Clipa Dumitrița–achiziționarea unei imprimante pentru clasă, a jocurilor Mozaic,
tăblițe magnetice și alfabetare; cablul HDMI; prelungitor; suport brad; donație Asociație520 de lei; proiecte și activități cuprinse în Olimpiadele Kaufland;
 Prof. Benke Carmen - tablă albă magnetică şi videoproiector -1900 lei; perdele şi draperii300 lei; suport videoproiector- 135 lei;
 Prof. Tofan Mioara - cablu HDMI, prelungitor; consumabile/cartușe pentru imprimantă;
donație în contul Asociației Părinților: 85 lei;
 Prof. Tofan Victor - consumabile /cartușe pentru imprimantă; donație în contul Asociației
Părinților: 82 lei;
 Prof. Vasilache Maria - confecţionarea unor ornamente cu prilejul diferitelor evenimente;
 Prof. Balaci Gheorghița–realizarea unui panou de afișare pentru activități școlare și
extrașcolare; 1.300 lei donație la Asociația părinților ,,Artur Gorovei”; implicare în
concursul „Fii activ... colectează selectiv!”; achiziționarea de reviste; sponsorizarea
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materialelor la activitatea extrașcolară ,,Suntem egali, dar suntem diferiți”; susținerea
financiară a vizitei la ,,Muzeul Apelor”; implicarea în activitățile desfășurate de Ziua școlii;
donații de fonduri la proiectul ,,Bucuria de a dărui”;
 prof. Arcip Ana- 50 eprubete /Donaţii pentru laboratorul de chimie; Colectarea şi
selectarea deşeurilor; vizită la Muzeul „Ion Irimescu”; proiectul „Bucuria de a dărui”;
 prof. Tumuleanu Alexandra - cadouri de Crăciun, între elevii clasei a VIII-a B; colectarea
de hârtie, peturi, doze – elevii fiind premiați cu un videoproiector; susținerea vizitei
informative la firma Motexco; achiziționarea de reviste școlare; susținerea elevilor în
realizarea machetei ,,Parcul de distracții” prin achiziționarea de material;
 Prof. Haidau Adelina, prof. Cepoi Oana - La Gradinița Specială Fălticeni cu ocazia
sărbătorilor de iarnă, elevii clasei a V-a A au oferit cadouri celor mici; implicare în proiectul
„Bucuria de a dărui”; 540 lei contribuție la fondul Asociației „Artur Gorovei”;
 Prof. Haidău Adelina - materiale de întreținere clasă;
 Prof. Scripcaru Iuliana,prof. Cepoi Oana – amenajarea cabinetelor cu materiale și
panouri specifice disciplinelor;
 Prof. Nisioi Brîndușa – implicare în Campania ,,Fii activ…colecteazǎ selectiv”;
recondiţionarea celor 30 de bǎnci din sala de clasă;
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PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Motto:
„Omul superior este modest prin ceea ce spune,
dar excelează prin acţiunile sale”
(Confucius)

II.a. Situația la învățătură și purtare, la sfârșitul semestrului al II-lea se regăsește și în baza de
date înregistrată la ISJ Suceava.
În ce privește situația la învățătură, elevii școlii noastre au înregistrat la sfârșitul semestrului
I, următoarele rezultate:
-

Promovabilitate la învățământul primar: 99,38 %;

-

Promovabilitate la învățământul gimnazial: 93,89 %.
o Corigenți la o disciplină: 1 elev de la clasa a 3B, 2 elevi din clasa 7B, 2 elevi din
clasa 8B. În total 5 elevi.
o Corigenți la 2 obiecte: 2 elevi la 6B, 2 elevi din 7B. În total 4 elevi.
o 1 elev din 8B corigent la 3 obiecte.
Îngrijorătoare sunt situațiile în care se regăsesc elevii din clasele a VII-a B, cu rezultate

slabe la învățătură, ce au un procent de promovabilitate îngrijorător (58,33%), fapt ce pune sub
semnul incertitudinii promovarea acestora la sfârșitul anului școlar, dar și a existenței acestei clase
în anul școlar următor.
Elevi cu situația neîncheiată din cauza numărului mare de absențe, având statutul de amânat
semestrial:
1) 3A - Tudosă David Paul
2) 5B - Maxim Gabriel
3) 7B - Văduva Sorin
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Elevi inscrisi la
inceput de an

Elevi ramasi la
sfarsitul semestrului

Numar elevi
promovati

1

2

3

CLASA

CPA
CPB
TOTAL
1A
1B
1C
TOTAL
2A
2B
2C
TOTAL
3A
3B
TOTAL
4A
4B
4C
TOTAL
TOTAL
I-IV

Total

Total

24
34
58
24
17
28
69
32
16
17
65
30
18
48
32
28
26
86

11
17
28
11
7
12
30
14
7
6
27
12
10
22
19
13
12
44

23
32
55
27
17
25
69
32
16
17
65
30
18
48
32
28
27
87

11
17
28
13
7
10
30
14
7
6
27
12
10
22
19
13
13
45

23
32
55
27
17
25
69
32
16
17
65
29
17
46
32
28
27
87

11
17
28
13
7
10
30
14
7
6
27
12
10
22
19
13
13
45

326

151

324

152

322

152

Total

Corigenti la:

Cu situatia
scolara
neincheiata

5

6

7

TOTAL
PROMOVATI
(%)

din
care:
feminin

din care:
feminin

Din care: Promovati
pe medii:

din care:
feminin

56.99

0

0
3

100,00

3

78.99

0
4
5
4
13
4

95,83

3
2

100,00

2

6
10
7
1
8
5
3
4
12

99,38

8

43

100,00
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0
3

9-10

23
32
55
23
9
21
53
28
16
11
55
19
16
35
25
25
23
73
271

1
obiect

2
obicte

3
obiecte

4
obiecte

>4
obiecte

Total

din
care:
feminin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1

0

1
1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

5A

27

11

5B

27

14

TOTAL

54

27

6A

20

6B

11

27

11

8

19

14

26

14

20

6

54

25

53

25

28

25

10

20

10

20

10

8

12

18

6

18

6

16

4

7

5

4

TOTAL
7A
7B

38
26
12

16
9
7

38
26
12

16
9
7

36
26
7

14
9
6

94,74

7

13
15
6

16
11
1

0

2

2

2

TOTAL

38

16

38

16

33

15

86,84

0

21

12

2

2

8A

27

12

27

12

27

12

2

19

6

8B

23

15

23

15

20

14

1

16

3

2

TOTAL

50

27

50

27

47

26

94,00

3

35

9

2

0

180

84

180

84

169

80

93,89

10

97

62

4

4

TOTAL VVIII

27

98,15
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0

1
0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

1
0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

2

0

1

II.b. Rezultate înregistrate de elevi la concursuri și competiții sportive
Elevii care au fost incluși în competiții individuale sau pe echipe la diferite concursuri
școlare, ce au evaluat cunoștințe specifice disciplinelor studiate sau competențele artistico-plastice,
au înregistrat rezultatele următoare:
Nume cadrul
didactic
Tofan Mioara
Clipa Dumitrița
Benke Carmen
Prisacariu Daria
Ștefan Florentina
Tofan Victor
Ilincăi Daniela
Vasilache Maria

Negre Simona
Oșlobanu Mariana
Triși Alexandrina
Negre Adriana

Pavăl Luminița

Nivelul
concursului
Național
Național
Național
Național
Național
Național
Național
Internațional
Național
Interjudețean
Internațional
Național
Local
Internațional
Național
Național
Local
Internațional
Național
Local
Internațional
Național
Local

Locul
I
32
94
76
8
10
33
13
1
43
1
22
5

Număr de premii obținute
Locul Locul
Mențiune
II
III
7
5
4
22
9
5
18
71
11
19
11
14
10
12
7
5
1
20
12
6
15
21
2
5
3
2
1
5
1
1

11
2
1
3
9
2
3
2
3

8
5
14
6
2
3

13
15
1
4
9
2
5

7
16
12
5

3
1

7
-

16
1

21
-

5

-

-

-

3

1

1

4
-

1

-

-

-

-

3

1

1

La clasele V-VIII, s-au înregistrat următoarele rezultate:
Crăciun Dana
Ciornei Alina
Haidău Adelina
Cepoi Oana
Scripcariu Iuliana
Tanasă Ionuț

Internațional
Național
Judeţean
Internațional
Național
Internațional
Judeţean
Internațional
Internațional
Local
Internațional
Local

La nivelul școlii situația se prezintă astfel:
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Total CP-IV

TOTAL V-VIII

TOTAL CP-VIII

Internațional
Național
Intejudețean
Local
Internațional
Național
Intejudețean
Judeţean
Local
Internațional
Național

8
355
11
3
8
1
1
11
363

16
129
5
14
1
7
3
17
136

1
187
3
15
1
16
1
1
2
203

76
6
21
4
1
97

Intejudețean

-

5

3

-

Judeţean

1

-

1

4

Local

12

17

16

7
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III. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
Motto:
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)
Responsabil prof. Triși Alexandrina
III.a. Cursuri de formare profesională
NR.
CADRUL
CRT.
DIDACTIC
Tofan Mioara
1.
Clipa Dumitriţa

A) CURSUL, MASTERATUL,
PERIOADA
ALTE FORME
Abilitarea cadrelor didactice din 09.2015
învățământul primar pentru clasa
pregătitoare

2.

Ştefan Florentina
Clipa Dumitriţa

Program educaţional de formare
continuă- ,,Strategii didactice active
performante”;

21 XI –
decembrie
2015

3.

Trişi Alexandrina

Cercul metodic al responsabililor cu 8.02.2016
dezvoltarea profesională, cu tema:
„ Rolul responsabilului cu dezvoltarea
profesională în îmbunătăţirea calităţii
formării continue”.

CREDITE
ORE
16 ore

25 CPT

-

III.b. Simpozioane. Mastere.
NR.
CADRUL
CR
DIDACTIC
T.
1. Ciornei Alina

2.

Clipa Dumitriţa
Tofan Mioara
Tofan Victor

3.

Haidău Adelina

4.

Nisioi Brînduşa
Tocănel Alexandra
Crăciun Dana

B) SIMPOZIOANE/SEMINARII
Seminarul: ”Are you really talking to me?
Transactional Analysis and Effective Communication”
Furnizor: Asociația pentru Studii Anglofone Silvia
Manoliu
Simpozion National "Proiectare didactica si
management european in spatiul romanesc"organizat
de Editura Edu si asociatia Educrates in colaborare cu
Universitatea "Petru Maior" Tg.Mures;
publicatie volum ISBN 978-606-8531-01-4
Simpozion național „Dimensiunea europeană a noilor
educații și valorile creștine”
Simpozion ,,Competențe pentru viață în activitățile
formale și nonformale", C.N. „Petru Rareș”, Suceava,
organizator: CCD Suceava.
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PERIOADA
28.11.2015
6 ore

19.12.2015

Dec. 2015
12.02.2016

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei
S (PUNCTE TARI)
-cadrele didactice cunosc propria nevoie de
formare şi perfecţionare continuă şi
reacţionează în consecinţă;
- toți colegii au acces la informaţii din
domeniul formării continue, privitoare la
desfăşurarea cursurilor şi programelor de
formare;
- fiecare cadru urmărește în general o anumită
ritmicitate în participarea la programe de
formare continuă.
O (OPORTUNITĂȚI)
-posibilitatea colaborării cadrelor didactice din
şcoală cu CCD şi USV în calitate de beneficiari
ai cursurilor şi programelor de formare oferite
de aceste instituţii;
-distanţa relativ mică până la Suceava face
posibilă participarea fără probleme a cadrelor
didactice la cursurile de formare dorite.

W (PUNCTE SLABE)

- unele cadre didactice manifestă dezinteres
pentru propria formare continuă.

T (AMENINȚĂRI)
- dezinteresul pentru perfecţionare poate
genera scăderea calităţii actului didactic oferit
de cadrele didactice.
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IV. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ
Motto:
„Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi.”
(Robert Collier)
IV.a. Activități desfășurate la nivelul comisiilor metodice și al ariilor curriculare
IV.a.1. Lecții demonstrative susținute
 Prof. Ilincăi Daniela, clasa a II-a A, disciplina: CLR, Subiectul:Leul și șoarecele- după
Lev Tolstoi, 10.XI.2015;

IV.a.2. Referate
 Prof. Ilincăi Daniela: Diseminarea metodologiilor în vigoare, aplicate în sem. I al anului
școlar 2015-2016, în cadrul consiliilor profesorale și de administrație, lunar;
 Prof. Prisacariu Daria- ,,Lecţia- tipologie, structură procesuală, etape ale desfăşurării ei
în contextul abordării integrate”, ianuarie 2016;
 Prof. Pavăl Luminița – „Stiluri de predare ale învăţătorilor”, februarie 2016;
 Prof. Trişi Alexandrina- prezentarea raportului de activitate al comisiei metodice pentru
anul şcolar 2014-2015; centralizarea rezultatelor obţinute la testele de evaluare iniţială;
dezbatere: ,,Cele mai frecvente erori, cauze şi măsuri ameliorative”; prezentarea
rezultatelor recensământului copiilor de la 0-6 ani; „Consecinţe ale disfuncţiilor în
asumarea identităţii de părinte asupra dezvoltării emoţionale a şcolarului mic”.
 Prof. Tofan Victor - ,,Portofoliul învăţătorului, între cerinţe şi realitate”,X. 2015;
 Prof. Benke Carmen - ,,Modalitati de depistare, prevenire și corectare a tulburărilor de
limbaj la școlarul mic", noiembrie 2015;
 Prof. Clipa Dumitrița - ,,Metode activ-participative în predarea matematicii la clasa
pregătitoare”, decembrie 2015:
 Prof. Vasilache Maria - ,,Pledoarie pentru disciplina mea”, decembrie 2015;
 Prof. Tofan Mioara - ,,Optimizarea parteneriatului școală – familie, condiție esențială a
reușitei școlare”, ianuarie 2016; activitate de diseminare Campania „Europa, casa noastră”,
octombrie 2015;
 Prof. Tumuleanu Alexandra, prof. Balaci Gheorghița, prof. Irimia Valentina, prof.
Arcip Ana- Învaţă continuu! Programul de remediere în urma evaluării testelor iniţiale,
octombrie 2015; raport de analiză a Evaluării inițiale;
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 Prof. Tumuleanu Alexandra - Întocmirea unui Test, decembrie2015;
 Prof. Păduraru Simona, prof. Ciornei Alina - implicare în Campania ,,Fii activ…
colecteazǎ selectiv”; donație pentru copiii nevoiași, în Campania„Bucuria de a dărui”;
 Prof. Haidau Adelina, prof. Cepoi Oana - „Modalități de dezvoltare a creativității prin
artă la copiii cu CES”, decembrie 2015;
 Prof. Tanasă Ionuț Bogdan - „Importanța jocurilor în dezvoltarea fizică a elevilor”,
noiembrie 2015;
 Prof. Dăscălescu Marius – „Elemente și tehnici vocale și instrumentale accesibile elevilor
de clasa a V-a”, ianuarie 2016;
IV.a.3. Parteneriate și proiecte educaționale
Nr.
Crt.

4.

5.

Titlul
Organizator/
Parteneri
programului/
responsabil
proiectului
Programul
Prof. Prisacariu CCDG
Mondial
1
„Eco Daria
Primăria Mun. Fălticeni
.
Cadrele didactice Biblioteca Municipală
–Şcoala”
Muzeul „M.Băcescu”
Fălticeni
GOSCOM Fălticeni
Asociația de Părinți
Ocolul Silvic Fălticeni
2
Dana Asociaţia de părinţi
Pentru
o lume Prof.
Psiholog Onu Mona
fǎrǎ violenţǎ! Crăciun
Cadre didactice
3,,Participǎ
Toatde
cadrele Primăria Municipiului
.activ…
didactice
Fălticeni
colecteazǎ
selectiv”
Proiect
Prof.
Alina Elevii cl. I-VIII
educational,
Ciornei
Comunitatea locală
„Club
Părinţi
Europa, Casa
noastră”
„Porți
spre
prietenie”,
dedicat copiilor
cu
pǎrinții
plecaţi
în
strǎinǎtate.
6
Programul
.
naţional
Olimpiadele
Kaufland

Prof.
Nisioi

Brinduşa AGLT
„Aripi
Europa”, Fǎlticeni

Toate
cadrele Kaufland, Falticeni
didactice
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Rezultate

Locul 5, /locul 2 la cele 2
etape desfășurate (premii
în valoare de 35000 de
lei)
Expoziţii de fotografii
Portofolii
CD
cu
principalele
momente ale activităţilor
cuprinse în calendarul
proiectului
in Petrecerea timpului liber
într-un mod eficient şi
plǎcut de cǎtre elevii ai
cǎror pǎrinţi sunt plecaţi
în strǎinǎtate

7.

8.



Prof.
Haidău Biblioteca Municipală,
Sărbătoarea
Adelina, cadrele Fălticeni
Naşterii
Primăria Fălticeni
Domnului în didactice
Azilul Sf. Andrei
sufletul
Muzeul
de
Artă,
copiilor
Fălticeni
Asociaţia de părinţi
Asociaţia de Pǎrinţi Susţinerea financiarǎ a
Proiect
– CȘE
Haidǎu „Artur Gorovei”
elevilor
cu
situaţie
activitate de Prof.
Adelina
materialǎ precarǎ.
voluntariat
initiat de CSE,
,,Bucuria de a
darui”
Rezultatele obţinute la concursurile extraşcolare

Nr.
Denumirea concursului/festivalulul și poziția
crt.
(Conform CAEN /2015)
I
1.
,,Orizontul local sau apropierea orizontului", proiect 1
national, CAERI, pozitia 75/2015
2.
Concursul Naţional ,,Amintiri din copilărie” 28
CAERI/2015 , POZIŢIA 826
3.
Concursul Naţional ,,Crǎciunaşul” CAE 2012, 3
poziţia 118, ediția a IV-a

Premii obţinute
II III M
PS
3
10

1

8

-

-

-

-

-



Proiecte şi programe desfăşurate:
a. Educație rutieră
Titlul
Scurtă descriere
programului/
proiectului
Elevii au participat la o
Micii pietoni
activitate practicǎ de
recunoaştere
şi
respectare a regulilor de
circulaţie;
Suntem
mici Film didactic
pietoni. Respectăm reguli!
Civilizați
în Întâlnire
cu
un
trafic! (Campa- reprezentant al Poliției
nie Olimpiadele rutiere
Kaufland)
Cum
ne
comportăm în
trafic?
Atenție!
Se
trece…
Strada
și
capcanele ei
Și noi suntem
pietoni!

Organizator

Nr. de Parteneri
benefic
iari
Prof.
Prisacariu 47 elevi Kaufland,
Daria
Fǎlticeni
Prof.
Ștefan
Florentina
Prof.
Benke

pǎrinţi

Carmen

Prof. Tofan Mioara
Prof. Tofan Victor

50 elevi Poliția
Mun.
Fălticeni

Activitate
practică, Prof. Tumuleanu
chestionare, dezbatere
Alexandra

23 elevi

Dezbatere

27 elevi pǎrinţi

Prof. Alina Ciornei

Dramatizare

Prof.
Simona 20 elevi
Paduraru
Dezbatere; Întâlnire cu Prof.
Vasilache 26 elevi Pol. Mun.
un agent rutier
Maria
Fǎlticeni
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b. Prevenirea traficului de persoane
Titlul
programului/
proiectului
,,Ziua
Internaţională
a Taficului de
Persoane”

Scurtă descriere

Organiza
tor

,,Ce înseamnă trafic de persoane!?”
– înţelegerea conceptului şi a
fenomenului la scară globală,
metode de combatere; vizionare
film documentar „Nefarious”
„Spune NU - vizionare film despre copiii străzii,
traficului de racolaţi pentru cerşit.
persoane!”
- subofiţer de poliţie a vorbit
elevilor despre traficul de persoane

Prof.
Brîndusa
Nisioi

Prof.inv.
primar
Pavǎl
Luminiţa

Nr. de Parteneri
benefi
ciari
325
Asociatia
elevi
„eLiberare”

27
elevi

-Poliţia Fălticeni
-Sergent major
Ursu, subofiţer
de poliţie la
Poliţia Fălticeni

c. Apărare și protecție civilă
Titlul
programului/
proiectului
,,PRO
VITA!”

Prim ajutor

Scurtă descriere

Organizator

Simulare Incendiu

prof. coord. Com.
P.S.I şi P.C – Ştefan
Florentina şi membrii
comisiei
aferente
structurii
-informarea
Director, prof. Ilincai
elevilor
despre Daniela
activitatea
prof. Pavăl Luminiţa
SMURD;
prof. Clipa Dumitriţa
-activitatea
prof. Tofan Victor
practică;
prof. Tofan Mioara
prof. Păduraru Simona

Nr.
de Parteneri
beneficiari
500 elevi
60
personal
didactic si
nedidactic
115 elevi

I.S.J.U
,,Bucovina”
Suceava

medici
asistenţi
SMURD
Fălticeni

şi
ai

f. Respectarea drepturilor copilului
Titlul
programului/ Scurtă
proiectului
descriere

Organizator

Nr. de Parteneri
benefici
ari
Sǎptǎmâna
Educaţiei
Prof.
Brinduşa 450
IȘJ, Suceava
Globale
Nisioi,
cadrele elevi
Pǎrinti
ai
didactice din şcoalǎ
elevilor
Noul R.O.F.U.I.P. – cu Drepturile şi prof. Crăciun Dana, 500
Pǎrinţi
ai
precădere, R.O.F.U.I – obligaţiile
prof.
Ştefan elevi
elevilor
Școala
Gimnazială elevilor
ce Florentina
,,Al.I.CUZA”, Făticeni decurg
din
R.O.F.U.I
,,Copii fericiți –departe Dezbatere
Prof.
Clipa 32 elevi -părinți
de abuzuri și violență”
pornită de la Dumitrița
explicarea
cuvântului
„toleranță”.
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g. Protecția consumatorului
,,Ştii ce îngurgitezi atunci când cumperi un produs?!”- campanie cu caracter permanent
dedicat unei alimentaţii bio;


Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii
Elevii sunt educaţi pentru a fi buni cetǎţeni şi pentru a avea un comportament ecologic; prin

diversitatea activitǎţilor şcolare şi extraşcolare se dezvoltǎ dialogul cu comunitatea, creând
premisele unei colaborǎri şi a unei acceptǎri reciproce în vederea unei convieţuiri armonioase și se
manifestǎ interes pentru atragerea pǎrinţilor în viaţa şcolii ca parteneri viabili. Ȋn vederea susţinerii
celor afirmate anterior se aflǎ multitudinea de activitǎţi educative şcolare şi extraşcolare care fac
suportul derulǎrii mai multor proiecte şi programe educative desfǎşurate la nivelul şcolii noastre,
unele cu tradiţie, altele mai noi, însǎ toate au în vedere un element comun: elevul.
Exemple de activități:
 ,,E Toamnă iar în calendar!”
 “Ziua mondială a animalelor” 5 noiembrie 2015 (masă rotundă)
 ,,Căsuţe pentru prietenie”septembrie2015 (atelier de lucru – construirea de căsuțe pentru
păsări)
 ,,Luăm atitudine, schimbăm!” (activitate de igienizare a curții școlii)
 ,,Ziua Verde a eco-şcolilor din România”(plantare) 29.octombrie 2015
 ,,Colectăm, ne jucăm, reciclăm”octombrie 2015
 ,,În lumea personajelor sadoveniene” – activitate extrașcolară-concurs, noiembrie 2015
 ,,Dor de Eminescu”- activitate extarșcolarǎ care a urmǎrit dezvoltarea sensibilitǎţii
estetice şi artistice a elevilor


Campanii de prevenire şi educaţie a elevilor şi părinţilor. Exemple:
,,Petrecem în familie cu cei dragi!”- Festivalul Mărului la Fălticeni – 17- 18 X.2015 –
valorificarea tradiţiilor zonale; petrecerea confortabilă-în familie a timpului liber cât mai
util, dar şi eficient; ,,Ce/cum ar fi viaţa noastră, fără munţii de deşeuri?!”; ,,Din bătrâni, din
oameni buni!- tradiţii din bătrâni; ,,Managementul deşeurilor- ,,Şi nouă ne pasă!”;
„Violența în rândul elevilor”, campanie de prevenire a violenţei şcolare, organizatǎ şi
susţinutǎ în colaborare cu Detaşamentul de Jandarmi Fǎlticeni, reprezentat de ltcol.Macovei Iulian.



Evenimente din Calendarul activităţilor educative

,,Ziua/Săptămâna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare"; ,,Gânduri pentru România, în prag de
aniversare!; „Nu uita că eşti român!”, ,,Simţim româneşte", ,,Azi e ziua ţării mele!", ,,Unirea la
români- Ziua Naţională a Romaniei!", ,,1 Decembrie- zi cu dublă semnificaţie: Ziua Naţională şi
Ziua anti- SIDA";
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Sărbătoarea Crăciunului: ,,La Mulţi ani cu bine!", ,,Datini şi obiceiuri străbune", ,,Păstrători
de tradiţii", ,,Soseşte Moş Crăciun", ,,Crăciunul copiilor", ,,Tradiţii de Crăciun şi de Anul Nou",
,,Decembrie în sărbătoare", ,,Iată, vin Colindători!", ,,Sărbătoarea Naşterii Domnului în sufletul
copilului", ,,Magia Crăciunului", ,,Colinde româneşti sub poala bradului de Crăciun!";
Unirea Principatelor Române: ,,Semnificaţia zilei de 24 Ianuarie în conştiinţa neamului
românesc!”; ,,Cu drag pentru şcoala mea!" – spectacol/program/omagiu adus ,,Zilei Şcolii
Gimnaziale ,,Al.I.Cuza”, Fălticeni, cu prilejul celor 174 ani de existenţă ;

Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.

5.

Activităţi pentru timpul liber
Denumirea activității de timp
liber

Număr de elevi participanți

Număr de cadre
didactice (părinți
participanți)
„Pe urmele povestitorului Ion 54 elevi (27 elevi de la Sc. 8
Creangă" - excursie tematica în „Al.I.Cuza” Falticeni şi 27 elevi
jud. Neamţ
de la Șc. Gimn. Nr. 8 Suceava
Vizită la firma Motexco
45
2
„Viaţa în alb şi negru”, vizitǎ la 18
3
Penitenciarul Botoşani
Sportul și sănătatea-vizitǎ la 45
2 cadre didactice
bazinul de înot Miraj
2 instructori înot
25 părinți
Pe urmele toamnei - excursie 32
1 cadru didactic
tematică

IV.a.4. Activități extrașcolare
 Prof. Haidău Adelina - Interculturalitatea spatiului românesc. Transferarea tradițiilor de
la sat la oraș și felurile în care privim România;
 Prof. Cepoi Oana - Sărbătoarea Nașterii Domnului în sufletul copiilor;
 Prof. Scripcaru Iuliana - Parteneriat Revista „TERRA”;
IV.a.5. Comisia diriginților, coordonator prof. Nisioi Brîndușa
 Prof. Tocănel Alexandra, clasa a VIII a A, Consiliere și orientare școlară, subiectul: Ȋntre

conflict şi violenţǎ , decembrie 2015;
IV.a.6. Consiliul școlar al elevilor , coordonator prof. Adelina Haidǎu
Activitǎţile desfǎşurate au avut ca obiective: formarea unui comportament responsabil ca
elev într-o institutuţie şcolarǎ, implicarea elevilor în activitǎţi cu caracter extracurricular şi
extraşcolar având drept scop promovarea imaginii şcolii. O acțiune ce s-a derulat prin implicarea
tuturor claselor școlii, a fost proiectul școlar ,,Bucuria de a dǎrui”, constând în acţiuni de
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voluntariat, având în vedere ajutorarea copiilor nevoiaşi din şcoalǎ. Contribuțiile și befeciarii din

Nr.
crt.

fiecare clasă, se reăsesc în tabelul următor.
Clasa

1
2
3
4

CPA
CPB
IA
IB

Tofan Mioara
Clipa Dumitrița
Benke Carmen
Tofan Victor

Donație
clasă /
lei
80
210
43

5
6
7

IC
II A
II B

Vasilache Maria
Ilincăi Daniela
Negre Simona

40
422
15

8
9
10
11
12
13

II C
III A
III B
IV A
IV B
IV C

Oșlobanu Mariana
Prisecariu Daria
Ștefan Florentina
Negre Adriana
Triși Alexandrina
Pavăl Luminița

57,5
130
100
230
20
124

14

VA

Haidău Adelina

250

15
16
17

VB
VI A
VI B

Ciornei Alina
Păduraru Simona
Balaci Ghiorghița

70
88
50

18
19
20
21
22
23
24
25

VII A
VII B
VIII A
VIII B

Nisioi Brândușa
Arcip Ana
Tocănel Alexandra
Tumuleanu Alexandra
Irimia Valentina
Stan Doriana
Parfenie Arsineta
Vieru Adrian

132
40
50
110
100
50
30
10

Cadru didactic

Elev beneficiar
proiect
Sopon Iustin
Casandra Andrei
Sopon Florin
Alexandriu Elena
Gavrilescu Iustin
Zăhărescu Cosmin
Dominte Giorgiana
Apopei Petru
Bucovanu Denisa
Rotărița Cipriana
Marcu Andreea
Chiriac Iulian
Moroșanu Ciprian
Iacobuță Daniel
Văduva David
Moroșanu Mădălina
Sandu Ioana
Lazăr Claudia
Bucan Albert
Ghiorghiu Antoneta
Păduraru Vasilica
Dîrjoancă Sebastian

Suma primită
de beneficiar /
lei
20
100
20
100
20
100
150
100
100
100
100
100
100
100
100
150
100
100
100
150
150
100

O altă activitate la care au fost implicați majoritatea elevilor din școală, a fost cea care a
constat în anivesarea celor 174 de ani de existență, cuprinzând manifestări cultural-artistice. Cu
acestă ocazie s-a tipărit numărul 1 al revistei școlii „Anotimpul cuvintelor”, a căror costuri au fost
susținute integral de Asociația Părinților „Artur Gorovei”.
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IV.b. Responsabilităţi extracurriculare- la nivel de şcoală
 Prof. Dana Crăciun - Coordonator de redacție al revistei anuale ,,Anotimpul cuvintelor",
cu ISSN;
 Prof. Crăciun Dana, prof. Păduraru Simona, Clipa Dumitrița, Tofan Mioara, Tofan
Victor, Benke Carmen, Vasilache Maria, Ilincăi Daniela, Negre Simona, Oșlobanu
Mariana, Prisacariu Daria, Ștefan Florentina,Triși Alexandrina - Organizarea și
susținerea Concursului național Comper, limba română, etapa I;
 Clipa Dumitrița, Tofan Mioara, Tofan Victor, Benke Carmen, Vasilache Maria,
Ilincăi Daniela, Negre Simona, Oșlobanu Mariana, Prisacariu Daria, Ștefan
Florentina, Triși Alexandrina- Organizarea și susținerea Concursului Național Comper,
matematică, etapa I;
 prof. Clipa Dumitrița, prof. Benke Carmen, prof. Oșlobanu Mariana, prof. Tofan
Victor, prof. Ștefan Florentina, prof. Vasilache Maria, prof. Prisacariu Daria, prof.
Triși Alexandrina, prof. Negre Adriana- Organizarea și susținerea Concursului
Național „Amintiri din copilărie”, etapa I;
 Piesa de teatru „Făt -Frumos”- Casa de Cultură
Nr.crt.
Clasa
1.
a IIa A
2
PB
3.
a III a B
4.
 Spectacol de Magie
Nr.crt.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Profesor
Ilincăi Daniela
Clipa Dumitriţa
Ştefan Florentina

a III a A

Prisacariu Daria

Clasa
a IIa A
PB
a III a B

Profesor
Ilincăi Daniela
Clipa Dumitriţa
Ştefan Florentina

a III a A
IC
a II a B
a IV a B
a IV a C

Prisacariu Daria
Vasilache Maria
Negre Simona
Trişi Alexandrina
Pavăl Luminiţa

 Teatru de păpuşi „Fetiţa cu chibrituri”
Nr.crt.
Clasa
1.
PB
2.
a III a B
3.
a III a A
5.
PB
6.
IB

Profesor
Clipa Dumitriţa
Ştefan Florentina
Prisacariu Daria
Tofan Mioara
Tofan Victor
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IV.c. Responsabilități la nivel de inspectorat
NR.

CADRUL

CRT.

DIDACTIC

1.

Ilincăi Daniela

RESPONSABILITATEA / COMISIA

 Membră a Consiliului consultativ pentru implementarea
descentralizării instituționale;
 Membră a Consiliului consultativ din cadrul
compartimentului Managementul resurselor umane;

2.

Ştefan Florentina

Responsabilă cerc pedagogic - sistem integrat clasa a III a,
Fălticeni, zona ( A )

3.

Trişi Alexandrina

 Membru al Consiliului consultativ pentru învăţământ
primar din cadrul Inspectoratului Școlar al Județului
Suceava
 Responsabilul Cercului Pedagogic – 35 A, zona
Fălticeni, clasele a IV-a

4.

Crăciun Dana

Membru în Comisia de evaluare a olimpiadei de limba și
literatura română, Fălticeni, 2016

5.

Păduraru Simona

Membru în Comisia de evaluare a olimpiadei de limba și
literatura română, Fălticeni, 2016

6.

Nisioi Brîndușa

Membru în Comisia de evaluare a olimpiadei de limba
engleză, Fălticeni, 2016

7.

Prof. Scripcaru

Metodist ISJ-Științe Sociale

Iuliana
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V. RESPONSABILITĂȚI ȘI ACTIVITĂȚI LA NIVELUL COMISIILOR
FUNCȚIONALE LA NIVELUL ȘCOLII
V.a. Analiza SWOT a Comisiilor metodice şi arii curriculare
Analiza SWOT
Responsabil, prof. Triși Alexandrina, prof. Tofan Mioara













S (PUNCTE TARI)
Stimularea muncii pe echipă, bazată pe
colaborare;
Generarea de idei noi prin combinarea
cunoştinţelor simple şi cunoscute cu cele
complexe şi necunoscute;
Utilizarea surselor diferite de informare –
instrument necesar
atât pentru cadre
didactice, cât şi pentru elevi
Interrelaţionare pozitivă prin utilizarea
comunicării,
negocierii,
conflictului
constructiv;
Abordarea conţinuturilor s-a făcut în manieră
transcurriculară;
Învăţarea s-a prelungit dincolo de pereţii
şcolii, căpătând caracter metacognitiv;
S-au utilizat în mod conştient mecanismele
gândirii logice, critice.
Organizarea unui schimb de experienţă cu
educatoarele de la unităţi de înv. din
municipiul Fălticeni s-a constituit într-o
formă de promovare a activităţilor
desfăşurate în cadrul comisiei metodice.
Obiectivele urmărite prin activităţile
metodico-practice şi ştiinţifice au fost atinse
în totalitate prin organizarea şi desfăşurarea
unei mari diversităţi de activităţi, focusate pe
formarea continuă a cadrelor didactice
participante.
O (OPORTUNITĂȚI)
Majoritatea cadrelor didactice participante
sunt absolvenţi de studii superioare şi
masterat, aducând un plus de calitate în
desfăşurarea activităţilor metodico-ştiinţifice
dar şi discuţiilor/dezbaterilor iniţiate pe
marginea activităţilor urmărite;
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W (PUNCTE SLABE)
nu există o politică unitară și
transparentă în ceea ce privește
constituirea claselor primare
paralele, la început de ciclu
primar, ceea ce duce la crearea
unor tensiuni și la o slabă
comunicare în rândul colegilor;

T (AMENINȚĂRI)
Ultimele modificări în structura şi
planul cadru al învăţământului
primar sunt de natură a aduce
nesiguranţă cu privire la aplicarea
corespunzătoare a acestora de
către fiecare cadru didactic în
parte;
Este
reclamată
absenţa
manualelor şcolare la clasele a
III-a, fapt ce generează dificultăţi



în
optimizarea
procesului
instructiv-educativ.
Concurența neloială și tacită în
constituirea claselor paralele
creează dezechilibre, ca număr
de elevi, și neîncredere, în
rândul părinților, legată de
competențele cadrelor didactice
defavorizate.



Responsabil, prof. Balaci Gheorghița, prof. Păduraru Simona, prof. Haidău Adelina
S (PUNCTE TARI)
-interesul permanent pentru dezvoltarea
personală a membrilor comisiei;
- o foarte bună pregătire metodică și științifică
a cadrelor didactice;
- o bună colaborare la nivelul comisilor
metodice, profesorii dovedind spirit de echipă
printr-un schimb permanent de informații;
- realizarea orelor de pregătire suplimentară cu
elevii;
- activități comune cu bibliotecara școlii;

W (PUNCTE SLABE)
-scăderea interesului pentru lectură a unor
elevi;
-acumularea unor absențe nemotivate;
-lipsa manualelor şcolare adaptate programei;

- activităţile desfăşurate au constat în referate,
dezbateri, analize şi s-au întocmit proceseleverbale ale întrunirilor membrilor comisiei;

O (OPORTUNITĂȚI)
-crearea de noi strategii în procesul de predareînvățare;
-stimularea creativității profesorilor și elevilor
prin folosirea tehnologiilor informatice;

T (AMENINȚĂRI)
-peste 25% dintre elevi au cel puțin un părinte
plecat la muncă în afara țării, ceea ce duce la
scăderea preocupărilor școlare, dar și la
posibilitatea ca aceștia să-și urmeze părinții;
- deteriorarea relației părinte-profesor-elev în
unele cazuri.

V.b. Comisia privind prevenirea şi combaterea violenţei şcolare –
prof. Crăciun Dana, director adjunct
Obiectivele și activitățile propuse pentru atingerea acestora au fost:
1. Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare referitoare la asigurarea protecției unităților
școlare, a siguranței elevilor/a personalului didactic și la prevenirea /combaterea actelor de violență
în școală;
2. Crearea unui sistem de comunicare eficientă între școală, autorități și familie, cu scopul
identificării, monitorizării și prevenirii actelor de violență prin implicarea tuturor factorilor;
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3. Implicarea cadrelor didactice, a elevilor și a celorlalți factori decizionali în realizarea acțiunilor

și

3.

Între conflict
toleranță

nr.895/4.11.2015)

2.

Vizită la Penitenciarul
Botoșani(acord de parteneriat

-lecțiile de dirigenție, dezbaterile, concursurile de
desene, atelierele de lucru, chestionarele aplicate,
discuțiile cu elevii sau părinții, activitățile în
parteneriat cu psihopedagogul școlar sau cu
reprezentanții Poliției Municipiului Fălticeni au
avut drept scop asigurarea unui climat școlar
adecvat, în vederea evitării oricăror situații
conflictuale; exemple de activități derulate în
cadrul proiectului: Suntem cu toții prieteni!, Cum
răspundem conflictelor?, Amici în clasă, prieteni
pe stradă, Învățăm dingreșelile altora, De la joacă
la conflict, Cauzele comportamentului violent la
școlarii mici, Atitudinea elevilor la cursuri–
obligativitate sau consens școlar?, Copii fericiți
departe de abuzuri sau violență, etc.
-obiectivul parteneriatului a fost desfășurarea de
activități
comune
privind
prevenirea
comportamentelor deviante în rândul elevilor, dar
și derularea unor acțiuni din domeniul culturalartistic;

▪ Director
adjunct,
prof.
Crăciun
Dana;

Anul
școla
r

-activitate demonstrativă desfășurată în cadrul
Comisiei metodice a diriginților, la clasa a VIII-a;
fișele, jocul de rol, studiul de caz, conversația și
demonstrația au fost doar câteva metode și
procedee didactice ce au dus la atingerea
obiectivelor propuse.
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Nr.
de
beneficia
ri

Perioada

Parteneri

▪Asociația
Părinților ,,Artur
Gorovei";

20152016

▪Poliția
Mun.
Fălticeni ;
▪Cadrele
didactice
de
la
nivelul
fiecărui
colectiv;
▪
psihopedag
og,
Onu
Mariana;

Sept.
2015ian.
2016

Sem.
I,
(25.11.2
015)

▪Consilier
educativ,
prof. Nisioi
Brândușa;

▪Diriginteclasa
a
VIII-a;
▪Consilier
educativ;
▪Membrii
Comisiei
diriginților
▪ directorii;

▪psihopedagog
Onu Mariana;

506elevi

Pentru o lume fără violență!

1.

Organizator

18 elevi, (clasele a VII-a și a
VIII-a);2 cadre didactice
însoțitoare

crt.

Scurtă descriere

Sem.
I,(dec

▪comisar-șef
Cristina
Livadariu,
reprezentant al
Penitenciarului
Botoșani;
▪Asociația
Părinților ,,Artur
Gorovei";

▪psihopedagog
Onu Mariana;

embri
e)

29 de elevi

Nr.

Titlul
program/
proiect

concrete de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar.

Săptămâna educației globale

6.

parteneriat nr.767/ 23.09.2015)

Acțiuni pentru prevenirea
delincvenței juvenile(acord de

7.

-activitățile realizate au avut drept scop
promovarea toleranței și a respectului reciproc,
problematica conflictului și soluționarea acestuia,
insuflarea responsabilității
pentru asigurarea
dezvoltării personale și a spiritului civic,
înțelegerea rolului Jandarmeriei în asigurarea unui
climat optim în cadrul municipiului, formarea unui
sistem de valori bazat pe respectarea normelor
morale și legale; exemple de activități derulate:
Siguranță în mediul real și în cel virtual, Violența
în sport-spiritul de fair play, Răspunderea
contravențională și contravenția, Alcoolul și
tututnul-efectele nefaste ale acestora.

▪ Director;

-activitățile au avut ca obiective: conștientizarea
noțiunilor de egalitate, drepturi, discriminare,
nedreptate, neșansă, obligații, îndatoriri;
dezvoltarea unei atitudini tolerante; promovarea și
încurajarea unor principii democratice în relațiile
cuceilalți;îmbunătățirea relațiilor cu cei din jur;
teme desfǎşurate: Egalitatea de şanse şi
discriminarea; Chiar dacǎ suntem diferiţi, trebuie
sǎ învǎţǎm sǎ ne acceptǎm; Și eu am pǎrerea mea;
Suntem diferiţi, dar uniţi; Egalitate prin muzicǎ şi
poezie; Sǎ spunem NU discriminǎrii!; Și eu am
pǎrerea mea, Egalitatea trebuie sǎ fie realǎdreptul la joacǎ etc.

▪Profesorii
îndrumător
i ai
claselor;

-activitatea a avut drept scop prelucrarea legilor
care reglementează ocrotirea minorilor, prevederile
Codului Penal și pedepsele aplicate pentru diferite
infracțiuni, cauzele care duc la implicarea
minorilor în fapte antisociale și rolul familiei/școlii
în stoparea acestor fapte, comportamentul elevilor
în școală, familie și societate, prevenirea și
combaterea consumului de etnobotanice, precum și
efectele negative produse de acestea.

▪ Director
adjunct
prof.
Crăciun
Dana;
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▪Cadrele
didactice
de
la
nivelul
fiecărui
colectiv;

Seme
strul
I,

▪Asociația
eLiberare;

(18
oct.
2015)

▪ ISJ Suceava;

200 de elevi

▪Consilier
educativ;

▪Directorii
instituției;

▪ Director
adjunct;
▪Consilier
educativ,
prof.
Nisioi
Brândușa;

▪Școala de
Subofițeri
Jandarmi ,,Petru
Rareș",
Fălticeni;

20152016

506 elevi

▪Profesorii
îndrumător
i ai
claselor;

▪Consilier
educativ
prof.
Nisioi
Brândușa;

▪Judecătoria
Mun. Fălticeni;

Anul
școla
r

Seme
strul
I,
(noie
mbrie
2015)

▪Poliția
Mun.
Fălticeni ;

▪Biblioteca
Municipală
Fălticeni;

150 de elevi

4.11.2015)

Împreună construim o lume mai
sigură!(acord de parteneriat nr.904/

5.

-activităţile dedicate acestei zile au avut loc la
clasele gimnaziale şi au fost diverse, dar toate au
avut obiective comune: creșterea conștientizării
existenței fenomenului traficului de persoane în
România și în alte țări, prevenirea și combaterea
traficului de persoane, promovarea siteuluiwww.povestea-ei.ro, cunoașterea metodelelor
de evitare a situaţiilor de risc cu privire la
posibilitatea de a fi răpit; exemple de activități :
Vreau să fiu un om liber!, Stop-traficului de copii!,
Omul împotriva omului, Educaţi să spunem NU;
aceste activităţi au constat în dezbateri pe marginea
temei traficului de persoane, jocuri de rol,
completare de chestionare, desene şi vizionarea
unui film documetar -,,Vânzătorul de suflete”- pus
la dispoziţie de Asociația eLiberare.

▪Diriginții
claselor
implicate
/cadre
didactice;

Anul
școla
r

▪Reprezentanții
Poliției Mun.
Fălticeni ,
compartimentul
Proximitate;

20152016

90 de elevi

Ziua Europeană împotriva Traficului de
persoane

4.

Ședințe de consiliere
psihopedagogică

-totodată, s-a urmărit optimizarea relațiilor elevelev, elev-profesor, elev-părinte prin organizarea
de activități de consiliere de grup, dar și la nivelul
colectivelor; întâlnirile au vizat și orientarea
școlară și profesională a viitorilor absolvenți.

claselor
implicate;

Sem.
I,
anul
școlar
20152016

▪Părinții elevilor
consiliați
▪ CJRAE
Suceava;
100 de elevi

-psihopedagogul instituției și-a propus realizarea ▪Psihopeda
ședințelor de consiliere în vederea observării și gog școlar;
depistării elevilor cu probleme emoționale,
familiale, comportamentale și a oferirii de suport
▪Diriginții
pentru depășirea situațiilor de impas întâlnite;

8.

▪Directorii
instituției;

V.c. Informare privind numărul orelor de pregătire suplimentară
prof. Crăciun Dana, director adjunct
Pe parcursul semestrului I, cadrele didactice au realizat ore de pregătire suplimentară pentru
participarea la concursuri școlare și olimpiade, pentru remedierea situației la învățătură sau pentru
aprofundarea cunoștințelor în vederea participării la examenele naționale.
a) Ciclul primar
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numele cadrului didactic
Ștefan Florentina
Vasilache Maria
Negre Simona
Negre Adriana
Pavăl Luminița
Tofan Victor
Clipa Dumitrița
Ilincăi Daniela
Triși Alexandrina
Tofan Mioara
Prisacariu Daria

Clasa
III B
IC
II B
IV A
IV C
IB
CP A
II A
IV B
CP B
III A

Nr. de ore efectuate
13
11
20
8
16
9
7
4
5
7
5
TOTAL = 105 ore

b) Ciclul gimnazial
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numele cadrului didactic
Tumuleanu Alexandra
Crăciun Dana
Balaci Gheorghița
Păduraru Simona
Ciornei Alina
Arcip Ana
Haidău Adelina

Clasa
8B, 5B
8A
8A
8B
5B
8B
5 A, 6 A
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Nr. De ore efectuate
16
11
5
4
4
2
2
TOTAL = 44 de ore

V.d. Comisia privind completarea documentelor şcolareprof. Crăciun Dana, director adjunct
Documentele verificate periodic de către acestă comisie sunt cataloagele școlare și
condicile personalului didactic.
Puncte tari:


seriozitatea și profesionalismul majorității cadrelor didactice, acestea completând în mod
frecvent și corect documentele amintite mai sus;

Puncte slabe:


ore neconsemnate în condică, la sfârșitul semestrului I și la ciclul primar, și la cel
gimnazial;



există puncte scăzute la purtare, notate în creion; indisciplina sau numărul mare de absențe
pentru un elev ar trebui sancționate prin scăderea mediei la purtare, obiect regăsit în
catalog la sfârșitul paginii;



la sfârșitul semestrului I există cataloage la care nu sunt notate filele; la altele sunt notate
paginile (notându-se ambele fețe ale unei foi, nu mai există concordanță cu rubrica de la
finalul catalogului – nr. de file);



absențele nu sunt notate în rubrica destinată acestora, ci în spațiul liber de mai sus;



într-un singur catalog lipsa absențelor e notată cu zero.

Concluzii: Spre deosebire de anul școlar trecut, se constată o îmbunătățire a modului de completare
a documentelor școlare; toate erorile identificate vor fi aduse la cunoștința cadrelor didactice spre
a fi remediate.

V.e. Comisia de acordare a burselor socialeprof. Crăciun Dana, director adjunct
În urma analizei documentelor prezentate din dosarele depuse și a situației la învățătură,
Comisia de acordare a burselor sociale a stabilit pentru semestrul I, acordarea de burse pentru 24
de elevi ai școlii (5 burse pentru motive medicale și 18 burse pentru situație materială precară);
Observații:
√ Toți elevii beneficiari ai burselor frecventează ciclul primar (anexă- procesul-verbal ce cuprinde
numele și prenumele elevilor, clasa, venitul cumulat al familiei).
√ O situație specială o reprezintă elevul BUCAN ALBERT, clasa a VI-a B, care a obținut o bursă
anuală susținută de către CAR Fălticeni, în urma rezultatelor foarte bune înregistrate la învățătură.
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În urma studierii dosarelor depuse și aplicării condițiilor legale, în sem. I s-au acordat
rechizite școlare, iar comisia corespunzătoare a validat lista beneficiarilor; astfel, s-au distribuit
44 de pachete de rechizite, 23 destinate elevilor ciclului primar și 21 destinate elevilor
ciclului gimnazial (anexă, procesul-verbal de validare).
V.f. Comisia P.S.I. şi P.C.
- prof. Ștefan Florentina
În cursul semestrului I al anului şcolar 2015 -2016, comisia de Prevenire şi Stingerea
Incendiilor, precum şi Comisia pentru Protecţie Civilă din cadrul şcolii şi-a desfăşurat activitatea
conform graficului întocmit şi a urmărit atingerea obiectivelor propuse - excepţie făcând simularea
de cutremur care a fost propusă pentru semestrul al II-lea al anului şcolar, şi propunerea ca element
prioritar a unei simulari de incendiu. Scopul pentru care s-a întocmit un plan de desfăşurare a unei
simulări (cum a fost cea din data de 9 XII 2015), l-a reprezentat asigurarea pregătirii unitare a
copiilor/elevilor şi întregului personal, pentru formarea unui comportament adecvat în cazul
producerii situaţiilor de urgenţă.
Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei
S (PUNCTE TARI)
- organizarea activităţii de prevenire şi
stingere a incendiilor urmărind încadrarea
în timp;
- desfăşurarea de activităţi de prevenţie
P.S.I. şi P.C., atât cu elevii , dar şi
informarea promptă a colegilor – cadre
didactice/nedidactice sau îngrijitori în ceea
ce priveşte legislaţia în vigoare cu privire la
un anumit subiect propus spre dezbatere
colectivă, şi nu numai.
- Şcoala Gimnazială ,,Al. I. Cuza” şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Irimescu” au perfectat un
protocol de întrajutorare în caz de apariţii al
unor incidente nedorite.
O (OPORTUNUTĂŢI)
- creşterea gradului de implicare a cadrelor
didactice şi a elevilor în activităţi
extraşcolare cu specific;
- stabilirea de relaţii de cooperare între
Şcoala Gimnazială ,,Al. I. Cuza” şi
autorităţile publice: ISU Suceava
şi
Primăria Fălticeni, legate de acest segment
al vieţii comunitare;

W (PUNCTE SLABE)
-finanţarea minimală a activităţii PSI;
-nealocarea
fondurilor
necesare
pentru
achiziţionarea paratrăsnetului pentru unitatea
noastră;
- efectuarea cât mai multor simulări pe anumite
teme de risc – nu numai cutremur şi incendiu, ci
şi altele: intoxicaţie cu fum, cu produse chimice,
tendinţă de electrocutare, scurgere de gaze,
ajutor/monitorizare a activităţii organismului
uman (prim ajutor) în prezenţa unei echipe
SMURD/salvare, utilizând păpuşi gonflabile, sau
pur şi simplu, voluntari umani- copii, adulţi, etc.
- frecvenţa simulărilor în caz de dezastre (o
activitate pe semestru - e foarte puţin!)
T (AMENINŢĂRI)
- aducerea de către elevi a unor substanţe cu risc
de incendiu (perioada sărbătorilor de iarnă, atunci
când confecţionează diferite petarde/pocnitori );
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V.g. Comisia privind comunicarea şi promovarea imaginii şcolii
-prof. Ciornei Alina
Titlul- descrierea activitatii succint
Participarea și obținerea locului II la concursul de
colectare selectivă Participă activ… colectează
selective
http://www.crainou.ro/2015/12/09/s-a-incheiatconcursul-participa-activ-colecteaza-selectiv/

Participanti
Directorii şcolii
Prof. Ciornei Alina
Prof. Nisioi Brîndușa
Prof. Prisacariu Daria

Participarea la Olimpiadele Kaufland
http://www.olimpiadelek.ro/participanti/proiectescoala/13256-coala-gimnaziala-alexandru-ioan-cuza

Directorii școlii
Prof. Prisacariu Daria

Parteneri
Cadrele didactice ale şcolii
Reprezentanţi ai
instituţiilor publice
Reprezentanţi ai societăţii
civile
Cadrele didactice

Directorii şcolii
Inf. Parfenie Arsineta
Prezentarea activităţilor din şcoală în mass-media Directorii şcolii
(radio, TV, presa scrisă şi online locală, site-uri Inf. Parfenie Arsineta
educaţionale)
Prof. Prisacariu Daria
http://cronicadefalticeni.com/2016/01/18/dor-deProf. Ciornei Alina
eminescu-2/
Prof. Nisioi Brîndușa
http://cronicadefalticeni.com/2015/10/21/luptaimpotriva-traficului-de-persoane-tema-deactualitate-in-scolile-falticenene/
http://cronicadefalticeni.com/2015/11/27/schimb-deexperienta-in-invatamantul-falticenean-la-scoala-ali-cuza/
http://www.crainou.ro/2015/12/09/s-a-incheiatconcursul-participa-activ-colecteaza-selectiv/
http://www.olimpiadelek.ro/participanti/proiectescoala/13256-coala-gimnaziala-alexandru-ioan-cuza
Publicarea revistei Anotimpul Cuvintelor

S (PUNCTE TARI)
- Numărul mare de cadre didactice implicate în elaborarea,
implementarea sau derularea de proiecte;
-Desfășurarea unei game variate de activități extracurriculare
în parteneriat cu partenerii locali și naționali;
-Implicarea unui număr ridicat de elevi în promovarea
imaginii școlii prin activități culturale din 24 Ianuarie, de
Crăciun;
-Acțiuni ce cultivă sentimentul de apartenență la colectivul
școlii prin proiectul Eco-Şcoala;
- participarea și obținerea locului II la concursul de colectare
selectivă Participă activ… colectează selective
- participarea la Olimpiadele Kaufland;
O (OPORTUNUTĂȚI)
-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;
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Cadrele didactice ale şcolii
Asociația de părinți
Cadrele didactice ale şcolii

W (PUNCTE SLABE)
- Ignorarea rolului activității educative de
către părinți;
-Implicarea unui număr redus de
colective de elevi și cadre didactice în
promovarea imaginii școlii;

T (AMENINȚĂRI)
-Necesitatea unor finanţări din partea
părinţilor pentru desfăşurarea activităţilor
extraşcolare;

-Implicarea reprezentanților părinților în viața școlii, în
vederea susținerii imaginii şcolii;
- Accesarea unor proiecte;
-Apariții în mass-media a rezultatelor obținute de elevii școlii
și de promovare a acțiunilor la care au luat parte (Cronica de
Fălticeni, Ziarul de pe Net, Monitorul de Suceava, Crai Nou);
V.h. Comisia cu programe de colaborare europeană
-prof. Ciornei Alina

parf
- Participarea la informările și atelierele de
lucru ale Agenţiei privind Programul
Erasmus+;
- Lansarea clubului Europa Casa Noastră în
școală;
O (OPORTUNITĂȚI)
-Posibilitatea de obținere prin mobilităţi şi
proiecte a resurselor financiare necesare
formării profesionale sau derulării de activități
pentru îmbunătăţirea activităţii educative din
şcoală;
-Programul Erasmus+;

W (PUNCTE SLABE)
- Lipsa de formare şi experienţă în iniţierea,
proiectarea, implementarea programelor de
parteneriat europene;
- Implicarea unui număr redus de colective de
elevi și cadre didactice în derularea
activităților clubului Europa Casa Noastră;
T (AMENINȚĂRI)
-Conservatorismul și rezistenţa la schimbare a
unor cadre didactice privind aspecte cum sunt
programele europene;
-Puţine cadre didactice care cunosc limba
engleză;

V.i. Lectoratul cu părinţii
-prof. Oșlobanu Mariana
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din cadrul Asociaţiei ,,Artur Gorovei” contribuie
activ la susţinerea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, fiind principalul partener al
educaţiei elevilor din şcoala noastră. Tema lectoratului părinţilor, desfăşurat în acest semestru pe
data de 28 octombrie a fost „Vorbim despre performanţă, performanţa vorbeşte de la sine”. În
cadrul acestei şedinţe la care au participat 42 de părinţi şi 8 cadre didactice, invitaţi speciali au fost
o parte din elevii cu performanţe deosebite din şcoală, care au vorbit despre traseul lor educativ,
ce urmărsc prin obţinerea de performanţe şcolare şi modul cum susţin profesorii

aceste

performanţe. Părinţii au apreciat prezenţa copiilor lor în şedinţă, întrucât cele mai grăitoare dovezi
ale calităţii educaţiei sunt rezultatele elevilor care răspund provocărilor unei societăţi performante
pentru care trebuie să se pregătească temeinic.

S (PUNCTE TARI)

W (PUNCTE SLABE)

Implicarea din ce în ce mai activă a părinţilor Lipsa de interes din partea unor părinţi;
în sprijinirea actului educaţional din şcoală;
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O (OPORTUNUTĂȚI)

T (AMENINȚĂRI)

Colaborarea strânsă a profesorilor cu părinţii
elevilor claselor pe care le conduc;

Optarea părinţilor pentru un program after
school şi orientarea elevilor către alte şcoli
care oferă acest program.

V.j. Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogocă
-consilier școlar Onu Mariana
Nr.
Crt.
1

Domenii de activitate

Număr

ACTIVITATI DE CONSILIERE
A. Activitati de consiliere individuala
Consiliere individuală elevi
Tematici abordate :
Dificultăți emoționale 11, Dificultăți de relaționare
11, Adaptare școlară 7
Conflicte cu colegii 6, Dificultăți de adaptare școlară
4. Violență verbală 4, Divorț 6; Pierdere/doliu 12,
Autocunoaștere 13
Evaluare psihosomatică 1, Dificultăți de învățare 2
Relații conflictuale în familie 2
Comportament violent 1, Comunicare dificilă 1
Comportament necooperant/opozant 1
Dificultăți de comunicare 1, Relațiile de prietenie 1
Consilieri individuale părinti
Tematici abordate:
Divorț 9 ; Deces 13
Dificultăți de învățare 4,Dificultăți de relaționare 4
Adaptare dificilă la viața de școlar 6
evaluare psihosomatica 1, Violență verbală 2
comportament opozant și violent 2
Consultantă/ consiliere profesori
Colaborarea cu profesoii/diriginții pentru
identificarea nevoilor de consiliere
- Relațiile cu părinții
- Chestionare de nevoi
- Protocol de colaborare înv/diriginți
B. Activitati de consiliere de grup
Consiliere la orele de dirigenţie sau la alte
ore/activităţi (elevi, părinți, profesori)
Tematici abordate:
 Promovarea serviciilor de consiliere școlară
oferite elevilor și părinților prin cabinetul de
asistență psihopedagogică
 Educația financiară
 Emoții pozitive, emoții negative
 Cum să fiu un prieten bun?
 Autocunoaștere : Ce cred eu despre mine, ce
cred alții despre mine
 Ce sunt emoțiile ?
 Cum să am relații bune cu cei din jurul meu?
Consiliere de grup elevi (la cabinet)

~ 36 ~

Nr. de consilieri cu elevi: 83
Beneficiari:
- nivel primar (U/R): 57
- nivel gimnazial( U/R): 26

Nr. de consilieri cu părinţii: 41
Beneficiari:
- nivel gimnazial : 18
- nivel primar : 23

Nr. de solicitări sosite din partea
cadrelor didactice: 15

Nr. de ore de dirigenţie//activităţi la
care au participat: 8

Nr. total consilieri de grup:12

2
2.a

2.b

2.c
3

4

5

Tematici abordate :
 relațiile conflictuale cu colegii
 emoții disfuncționale
 conduite de risc
 managementul stresului scolar
 autocunoaștere
 situații conflictuale
 emoții disfuncționale
Activitatide grup cu parintii
Tematici :
Încrederea și respectul acordat copilului
Chestionarul de interese Holland/ prezentare rezultate
elevi – cls. a VIII-a A
ACTIVITĂŢI DE ORIENTARE A CARIEREI
Consilieri individuale:
Tematici:
Planul meu de carieră/Aptitudini, abilități /Orientare
profesională
Consiliere la orele de dirigenţie sau la alte
ore/activităţi.
Chestionarul de interese Holland
Profilul aptitudinal
Traseul educațional
Consilieri de grup (la cabinet)

Nr. Beneficiari
Nivel/primar(U/R):6
Nivel gimnazial: 6

Nr. total consilieri de grup: 2

Nr. de consilieri individuale: 12
Nr. beneficiari - nivel gimnazial(U/R):
11
Primar: 1
Nr. de ore de dirigenţie sau alte
ore/activităţi la care ai participat: 4
Nr. de beneficiari: 40
- nivel gimnazial(U/R): U
Nr. total consilieri de grup:7
Nr. de beneficiari: 25

PROGRAME INTERNE DE PREVENŢIE / INTERVENŢIE
Tema/Activitati :
Beneficiari (nr. şi nivel clasă): 41 cls. A
Cauze ale delincvenței juvenile /Vizita la Penitenciar
VII-a, cls. a VIII-a
Abordarea disciplinară a comportamentelor agresive
MATERIALE REALIZATE (chestionare, fişe de lucru, etc.):
Fișe de lucru: bugetul săptămânal al familiei, Chestionare – Orientare școlară, Imaginea din
oglindă, Afișul meu publicitar, Arborele profesional al familiei; Chestionar de nevoi pentru elevi și
profesori;
COLABORARI/ PARTENERIATE
PARTENERIATE CU ALTE INSTITUŢII
Natura colaborării : vizită în cadrul
Instituţii:
Proiectului de prevenție a
Penitenciarul Botoșani
comportamentelor violente ,
Primaria mun. Falticeni
implementat de Șc. Gimn.
,,Al.I.Cuza”Falticeni
Natura colaborării : Sprijinirea
persoanelor ce apartin grupurilor
defavorizate social în procesul de
incluziune socială

V.k. Comisia de educație rutieră
-prof. Tofan Victor
Titlul programului/
Acțiuni
1.Suntem mici pietoni.
Respectăm reguli!

Scurtă descriere

Organizator

Film didactic

Benke Carmen
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Nr. de
beneficiari
IA

Parteneri
Părinți

2.Civilizați în trafic!
(Campanie olimpiadele
Kaufland)

Întâlnire cu un
reprezentant al
Poliției rutiere

Tofan Mioara
Tofan Victor

CP A
IB

Poliția
Municipiului
Fălticeni

3. Hai la drum, mici
pietoni!

Activitate practică

Ștefan
Florentina

III B

Părinți

4. Cum ne comportăm în
trafic?

Activitate practică,

Tumuleanu
Alexandra

VIII B

cls. V-VIII

5. Atenție! Se trece…

Dezbatere

Ciornei Alina

VB

Părinți

6. Drumul colorat

Film didactic

Tofan Victor

IB

Părinți

7. Strada și capcanele ei

Film didactic,
dezbatere

Păduraru
Simona

VI A

VA

8. Și noi suntem pietoni!

Întâlnire cu un agent
rutier

Vasilache Maria

IC

Poliția Mun.
Fălticeni

Analiza SWOT:
S (PUNCTE TARI)
W (PUNCTE SLABE)
- interesul și receptivitatea elevilor antrenați în -lipsa dotărilor;
activități;
-programa și manualele școlare prevăd prea
- implicarea familiilor în conștientizarea de
puține lecții speciale de educație rutieră;
către elevi a normelor rutiere;
-activitățile desfășurate se rezumă mai mult
la partea teoretică (la cunoașterea regulilor de
circulație) și mai puțin la cea practică,
aplicativă.
O (OPORTUNUTĂȚI)
T (AMENINȚĂRI)
- orele de consiliere a părinților și lectoratele
-circulația autoturismelor pe strada din
cu părinții, orele de educație civică, de
apropierea școlii, graba și neatenția elevilor
dirigenție, de lb. română, acțiunile cu tematică în timpul deplasărilor de la și spre școală,
rutieră și activitățile extrașcolare proiectate și deplasarea în grabă a elevilor de la un corp de
desfășurate în cadrul Olimpiadelor Kaufland
clădire la altul în timpul pauzelor pot crea
contribuie la educația copiilor în scopul
situații favorabile producerii unor accidente
prevenirii accidentelor rutiere.
rutiere.
V.l. Comisia SSM
-prof. Arcip Ana
Comisia 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.

S (PUNCTE TARI)

W (PUNCTE SLABE)
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Prevenţia




S-a asigurarat instruirea pentru toţi lucrătorii unităţii,
în conformitate cu legislaţia SSM;
Programul de instruire individuală s-a realizat și în
cadrul colectivelor de elevi, pe clase, laboratoare,
săli de sport);
Existenţa camerelor de supraveghere asigură buna
desfăşurare a programului instructiv-educativ;



Însoţirea elevilor navetişti de la domiciliul
acestora la şcoală;

O (OPORTUNITĂŢI)





T (AMENINŢĂRI)

Achiziția și folosirea la timp a materialelor pentru
dezinfectarea spațiilor;
Colaborarea cu medicul din domeniul medicinii muncii
(serviciile externe de prevenire şi protecţie) în vederea
coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
Verificarea permanentă a prizelor, întrerupătoarelor şi
înlocuirea celor deteriorate.
Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea
şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în
muncă;




Nesupravegherea elevilor de la etaj în timpul
pauzelor poate duce la evenimente nedorite;
Traversarea străzii care face legătura între cele
două corpuri ale clădirii.

VI. ANALIZA SWOT
I. Management








PUNCTE TARI
management flexibil, deschis inovației și
comunicării;
implicarea tuturor cadrelor didactice în
comisii de lucru la nivelul școlii;
proiectare riguroasă a activităților pe comisiile
funcționale;
asigurarea încadrării cu personal didactic
100% calificat;
valorificarea și cultivarea experienței pozitive
în planificarea, proiectarea și evaluarea
activităților manageriale;
constituirea celor două clase pregătitoare și a
două clase a V-a cu efective de peste 25 de
elevi;
atragerea proiectelor de investiție de la
Bugetul Local;
OPORTUNITĂȚI
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PUNCTE SLABE
lipsa de reacție a responsabililor unor
comisii când au de raportat unele situații;
Neîncadrarea în finanțarea de bază, ce
prevede plata /elev;

AMENINȚĂRI








acces la materiale informaționale ce asigură o
proiectare care respectă legislația în vigoare;
implicare activă în comisiile de lucru,
evitându-se rutina și pasivitatea;
realizarea de parteneriate viabile, ce și-au
demonstrat eficiența prin gradul de satisfacție
al partenerilor și prin
produsele finale
obținute;
coeziune între membrii unor echipe de lucru,
permițând cultivarea spiritului de competiție și
performanță;
înființarea clasei a V-a cu predare în regim
intensiv a limbii engleze, aplicând cadrul
legislativ;





Politici neadecvate de atragere a elevilor
de la gimnaziu, cu precădere la clasele a
VII-a B și aVI-a B, cu efect negativ asupra
proiectului planului de școlarizare pentru
anul școlar următor;
Nesiguranța ce vizează aplicarea
planurilor cadru de la gimnaziu, cu
neconcordanțe între conținuturi și
programă;

II. Curriculum












PUNCTE TARI
aplicarea unui curriculum incluziv, prin
promovarea la nivelul școlii a egalității
șanselor evitându-se discriminarea de
orice fel;
calitatea actului educațional și
realizarea învățării centrată pe elev,
prin performanțe pe discipline, la
concursuri și olimpiade școlare;
aplicarea unui CDȘ variat, pliat pe
necesitățile claselor de elevi;
derularea unor proiecte educative ce
implică un număr ridicat de colegi și
elevi;
OPORTUNITĂȚI
existența la nivelul școlii a unui număr
de 18 discipline opționale noi;
interes ridicat din partea cadrelor
didactice pentru formarea continuă;
disponibilitatea cadrelor de la catedra
de limba română și matematică pentru
a asigura pregătirea suplimentară a
elevilor ce au de susținut evaluare
națională;
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PUNCTE SLABE
scăderea interesului elevilor pentru un
act educațional performant, susținut de
lipsa
implicării
părinților
în
supravegherea acestora;
nivel scăzut al pregătirii inițiale a
elevilor;
lipsa implicării cadrelor didactice în
activități recuperatorii prin aplicarea de
programe remediale pentru elevii cu
situații scăzute la învățătură;

AMENINȚĂRI
număr redus de manuale noi, cauzat de
sume insuficiente alocate acestui lucru;
lipsa de interes a elevilor de clasa a
VIII-a pentru pregătirea suplimentară,
pentru Evaluarea Națională;

III. Resurse umane

PUNCTE TARI











IV.






PUNCTE SLABE

numărul mare de cadre didactice
implicate în elaborarea, implementarea
sau derularea de proiecte;
pregătirea deosebită și profesionalismul
cadrelor rezultat din încadrarea unui
personal didactic ce are 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;
OPORTUNITĂȚI
cadre
didactice
interesate
de
perfecționare continuă;
atragerea unui număr tot mai mare a
copiilor din alte circumscripții și din
localități limitrofe;
stabilirea la nivelul şcolii a sistemului
cadru de asigurarea a protecţiei unităţii,
a siguranţei elevilor şi a personalului
didactic.









număr ridicat de elevi proveniți din
familii cu venituri mici;
crearea premiselor de a accepta elevi
cu reale probleme de adaptare și
carențe în actul instructiv-educativ,
datorită numărului redus de elevi la
nivel de școală;
lipsa de popularizare în rândul
părinților a activităților derulate în
școală, prin evitarea convocării
acestora la lectoratele cu părinții unde
se promovează activitățile Asociației
„Artur Gorovei”;

AMENINȚĂRI
efectuarea defectuoasă a serviciului pe
școală;
colective de elevi sub efectiv: I B, II B,
II C, III B și la clasele de gimnaziu, VI
A, VI B, VII B, VIII B;

Resurse materiale

PUNCTE TARI
asigurarea calității tuturor serviciilor furnizate de
școală și utilizarea eficientă a resurselor pentru
susținerea priorităților educaționale;
crearea unui ambient la nivelul școlii propice unui
act educațional de calitate;
alocarea sumelor necesare pentru reparația
acoperișului de pe corpul B;
dotarea necesară pentru funcționarea celor trei
clase pregătitoare (din fondurile Bugetului Local și
al A.P. „Artur Gorovei”);
dotarea bibliotecii - donație în valoare de
2 500lei, constând într-un număr de 136 de volume,
ce permit studiul a 5 limbi străine (cu CD-uri cu
aplicații )
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PUNCTE SLABE
 lipsa unei săli de sport care
să
corespundă unor condiții optime;
 existența bibliotecii într-un spațiu
necorespunzător;
 lipsa de fonduri direcționate spre
modernizarea bazei didactico-materiale a
școlii;
 manuale noi în număr redus, datorită
lipsei de fonduri;






OPORTUNITATI
implicarea reprezentanților Consiliului Local în
demararea și finalizarea unor reparații;
implicarea reprezentanților părinților în viața
școlii,
în
vederea
susținerii
reparațiilor/modernizărilor necesare;
acces informaţional nelimitat;
promovarea și recompensarea copiilor cu
rezultate deosebite obținute la olimpiade;

V.






Proiecte și parteneriate

PUNCTE TARI




AMENINTARI
costurile ridicate de transport și întârzieri
în ce privește decontarea navetei elevilor
din mediul rural;
pagube înregistrate constant prin
deteriorarea plaselor de gard, ce trebuie
frecvent înlocuite, în urma tăierii de către
copiii ce vin să se joace pe terenul de
sport, după-amiaza;

PUNCTE SLABE

organizarea și desfășurarea unor acțiuni
prilejuite de ,,Zilele școlii” și ,,Ziua porților
deschise”;
desfășurarea unei game variate de activități
extracurriculare în parteneriat cu partenerii
locali și naționali;
Acțiuni realizate prin implicarea
colectivului de elevi al școlii cu impact
pozitiv, promovate de Consiliul Elevilor;







lipsa unor sponsorizări ce să ne permită
recompensarea tuturor copiilor cu
performanțe;
insuficienta implicare a unor colegi în
cadrul proiectelor derulate la nivelul
școlii;
minimalizarea
rolului
activității
educative de către părinți datorat și
lipsei implicării lor în derularea
acestora;
slaba implicare a cadrelor didactice ce
conduc clasele 1B, 6A, 6B,7B, 8B , în
a-și promova activitatea pe site-ul
școlii;








OPORTUNITĂȚI
continuarea proiectelor ce au avut un feedback pozitiv;
promovarea
pe
site-ul
școlii
www.alicuza.falticeni.ro
a activităților
derulate;
apariții în mass-media a rezultatelor obținute
de elevii școlii și promovarea acțiunilor la
care au luat parte („Cronica de Fălticeni”,
„Ziarul de pe Net”, „Monitorul de Suceava”,
„Obiectiv”, Radio AS);
valorificarea activităților de voluntariat și
dezvoltarea conștiinței utilității sociale a
tinerilor;

Concluzii
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AMENINȚĂRI
menţinerea unui interes scăzut din
partea unor familii pentru educaţie;
implicarea în organizarea unor
proiecte educaționale vizează și o
componentă materială, ce
determină o selectare a
participanților din prisma criteriului
financiar, și nu una competitivă;
dezavantajul creat de programele
școlare încărcate ce nu permit
dezvoltarea componentei educative
la nivelul dorit.

