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INTRODUCERE

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
În semestrul I al anului școlar 2016-2017 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: 3 clase pregătitoare, 2 clase I, 3 clase a
II-a, 3 clase a III-a și 2 clase a IV-a; la învățământul gimnazial 9 clase. 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

Titulari

31
5
8

26
5
8

Completare
normă
2
-

Suplinitori

Master

3
-

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:

a) din localitate/schimbarea domiciliului: 4 (1- 1A; 1- 2B; 1- 4A; 1- 5A)
b) la alte școli din localitate: 1 (1- CPC)
c) în străinătate: 1 (1- 7B)
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Elevi veniți:
o din alte localități:1 1- 2B;
o de la alte școli din localitate: 4 (1- 3B; 1-4B; 1- 5C; 1- 6B)
La începutul anului școlar 2016-2017, noile efective sunt corespunzătoare datelor cuprinse

în tabelul următor:
Clasa
CP A
CP B
CP C
1A
1B
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
5A
5B
5C
6A
6B
7A
7B
8A
8B
Total

Nr elevi înscrişi
la începutul anului
32
32
21
25
30
31
16
22
31
16
20
29
17
31
28
17
26
27
23
19
24
11
528

Nr. elevi rămași la Pe nivel de clase
sfârșitul sem. I
32
32
20
24
30
31
16
22
31
17
20
28
18
30
28
18
26
28
23
18
24
11
527

84
(28 elevi/clasă)
54
(27 elevi/clasă)
69
(23 elevi/clasă)

46
(23 elevi/clasă)
76
(25,33 elevi/clasă)
54
(27 elevi/clasă)
41
(20,5 elevi/clasă)
35
(17,5 levi/clasă)
X

NUMELE ȘI PRENUMELE
Vișan Cosmin Constantin
Mândruță Amalia
Mândruță Nicoleta
Păduraru Sebastian
Veber Petrișor Elvis
Sopon Ioan Florin
Stoica Ioana Denisa
Donisă Alexandru Bogdan
Maxim Bogdan
Sîrbu Ștefan
Vișan Rudi Ioan
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321

68
(22,66 elevi/clasă)

Elevi cu cerințe educative speciale 2016-2017, cu certificate eliberate de CJRAE;

NR. CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pe ciclul de
învăţământ

CLASA
PREG.C
1A
1A
2B
2B
2B
3C
5C
5C
6B
8B

206

X

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:
NR.
CRT.
A
1
2
3
B
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
C
1
2
3
D
E
F
1
2
3
4
G
5
6
7
8
9
10

CHELTUIELI
SALARII
SALARIILE PERSONALULUI
CONTRIBUŢII LA BUGETUL DE STAT ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
DIN CARE DIFERENTE SALARIALE AFERENTE 2016
BUNURI ŞI SERVICII
Energie electrica şi termică
Apăşi servicii de salubritate
Transport elevi (Ţarna Mare) – combustibil (7.000), asigurari auto
6.582), autorizatii (1.216), reparatii microbuz, etc. (6.516)
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 mentenanţăşi
service calculatoare şi programe informatice, autorizaţii funcţionare şi
sanitare, etc.)
Cheltuieli perfecţionare cadre didactice
Obiecte inventar – mobilier clasele preg (20 buc), aparatura IT, dotari
concurs „colecteaza selectiv” – 30.263 lei, conform lista anexata,
aspirator – 499 lei, 5 calculatoare AEL – 7.500 lei
Servicii pază firmă autorizată
TRANSPORT
NAVETĂ CADRE DIDACTICE
DELEGAŢII
NAVETĂ ELEVI
BURSE
AJUTOARE SOCIALE ELEVI NEVOI SPECIALE
INVESTIŢII
INLOCUIRE INSTALATIE TERMICA INTERIOARA CORP A
REPARATII INTERIOARE SI INLOCUIRE LAMBRIURI
INLOCUIRE TAMPLARIE INTERIOARA SI REPARATII GLAFURI
REABILITARE TERMICA EXTERIOARA CORP C
REPARATII, SERVICII
REPARATII HOL PRINCIPAL INTRARE CORP A
PROIECT AUTORIZARE INSTALATIE GAZ
SISTEM MONITORIZARE AUDIO-VIDEO
REPARATII CABLU FIBRA OPTICA CORP C
INLOCUIRE BALUSTRADE SCARI CORP A
LUCRARI SELECTIONARE ARHIVA, ARHIVARE
TOTAL

SUMA
1.676.024
1.366.768
309.256
212.460
63.029
16.854
28.969
2.262
3.538
3.280
23.957
9.925

150
38.262

21.779
9.137
6.297
630
2.210
12.500
11.379
740.667
385.506
177.062
96.402
81.697
20.495
3.367
1.440
3.480
260
5.921
6.027
2.682.662

Lista obiectelor de inventar achiziționate din premiul de 12.500 lei, repartizat în urma
ocupării locului IV în cadrul concursului „Fii activ... colectează selectiv”:
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-

-

4 calculatoare
4 monitoare color
1 laptop (CEAC)

6 table magnetice
20 scaune elevi
articole sportive

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 2016-2017 toate clasele au fost receptive la nevoile
școlii, donaţiile benevole ale părinţilor din comitetele fiecărei clase fiind enumerate mai jos:
Nr.Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Suma donată
198 + 620
192 + 400
132 + 300
120
12 + 460
24 + 280
120
140
620
0
260
440
340
54 + 540
440
0
500
280
300
0
300
0

Clasa
Clasa pregătitoare A
Clasa pregătitoare B
Clasa pregătitoare C
Clasa I-a A
Clasa I-a B
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 III-a C
Clasa a IV-a A
Clasa a IV-a B
Clasa a V-a A
Clasa a V-a B
Clasa a V-a C
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.II
Sold 15 sept.2016
Încasări Goscom
Încasări decl.230/2015

7.072
7.385,97
1.107,18
5.900,81

Total încasări 14.02.2017

21.465,96

Din sumele încasate s-au facut cheltuieli:
1. Completare materiale scări interioare – 118,40 lei
2. Dibluri reparații mobilier școlar – 80 lei
3. Imprimantă multifuncțională bibliotecă – 229,90 lei
4. Hârtie igienică – 15 lei
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5. Materiale reparații instalație sanitară – 55,90 lei
6. Registre comisii metodice – 59,50 lei
7. Medicamente cabinet sanitar – 100,04 lei
8. Materiale montare instalație video cab.engleză intensiv – 126,50 lei
9. Materiale instalație proiecție cl. a III-a A – 289,47 lei
10. Prelungitor – 10 lei
11. Dulciuri serbare Moș Crăciun – 254,50 lei
12. Butuc yală centrală termică – 27 lei
13. Baterii cântar – 12 lei
14. Pronto mobilă – 30 lei
15. Carnet foi parcurs – 7 lei
16. Materiale auxiliare table magnetice – 220 lei
17. Cabluri conectare laptop videoproiector engleză intensiv – 101 lei
18. Comisioane bancare – 57 lei
Total cheltuieli – 1.793,21
Sold la data de 14.02.2017 – 19.672,75 lei
La începutul semestrului al II-lea, s-au primit donații din partea firmei S.C. SIDE Group
S.R.L. care au constat în materiale de curățenie, totalizând o cantitate de 31. 754 kg (constând în
detergent concentrat de curățat gresia, pardoseala, soluție de curățat geamurile, mănuși de unică
folosință, găleți, mături, hărtie igienică, săpun lichid, pahare de unică folosință). Donația a condus
la achiziționarea a 8 suporturi de săpun lichid și montate în toaletele elevilor, în cele două corpuri
de școală.
Activități care s-au desfășurat în prezența sau cu suportul părinților, se regăsesc în
activitățile următoare:
Serbări școlare
- de Halloween,

prof. Benke Carmen Elena, prof. Clipa Dumitrița, prof. Tofan Mioara,

-

de 1 Decembrie,

Păduraru Simona, prof. Nisioi Brândușa, prof. Ciornei Alina-Dana, prof.

-

de Sf. Nicolae,

Haidău Adelina, Julei Constantin, prof. Tocănel Alexandra, prof. Tanasă

-

de Crăciun,

Bogdan-Ionuț, prof. Tumuleanu Alexandra – Emilia, prof. Balaci

-

de ziua poetului

Gheorghița, prof. Ilincăi Daniela, prof. Oșlobanu Mariana, prof. Negre

național,

Adriana, prof. Negre Simona, prof. Triși Alendrina, prof. Pavăl

de ziua școlii;

Luminița, prof. Prisacariu Daria, prof. Ștefan Florentina;

-

prof. Vasilache Maria, prof. Tofan Victor, prof. Crăciun Dana, prof.
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Cadrul
didactic:
Prof. Benke
Carmen Elena
Prof. Clipa
Dumitrița
Prof. Tofan
Mioara
Prof. Vasilache
Maria
Prof. Tofan
Victor
Prof. Crăciun
Dana

Prof. Păduraru
Simona
Prof. Nisioi
Brândușa

Prof. Ciornei
Alina-Dana
Prof. Haidău
Adelina

Donații

Altele

- 280 de lei la fondul asociaţiei;
-achiziţionarea a 12 reviste;
-460 de lei la fondul asociației;
-20 de reviste vândute;
-120 lei;
-14 reviste achiziționate;
-170 lei la fondul asociației;
-20 reviste achiziționate;
-120 lei la fondul asociației;
-4 reviste achiziționate.
- 540 de lei în fondul asociației;
-achiziționarea a 23 de reviste a
școlii;
-achiziție de cărți (clubul de
lectură)- 884 lei;
- 300 lei în fondul asociației
- achiziționarea a 20 de reviste
„Anotimpul cuvintelor”
- 300 lei în fondul asociației;
-12 formulare de donare a 2% din
impozit;
- achiziționarea a 24 de reviste a
școlii;
- 280 lei în fondul asociației;
- 3 formulare de donare a 2% din
impozit;
-achiziționarea a 10 reviste ;
- 500 lei în fondul asociației;
-achiziționarea a 12 reviste;

menţiune la concursul
„Fii activ...colectează selectiv”;
premiul II, la concursul „Fii
activ...colectează selectiv”;
menţiune la concursul „Fii
activ...colectează selectiv”;
Donația din partea S.C. SIDE Group
S.R.L.
-locul III la concursul „Fii activ...
Colectează selectiv”;
-participarea la campania de voluntariat
Dăruiește povești, partener Universitatea
Șt. cel Mare, Sv.;
-participarea la spectacolul de teatru;
- participarea la concursul „Fii activ…
colectează selectiv”
- participarea la concursul „Fii
activ…colectează selectiv”

- participarea la concursul „Fii activ...
colectează selectiv”
- mențiune la concursul „Fii activ...
colectează selectiv”;
-„Daruri din suflet” (cadouri pentru 30
elevi ai școlii cu situație materială
precară)
- Asociația „Euroșansa for Life” (ajutor
financiar pentru 5 elevi ai școlii cu
situație materială precară);
-menţiune la concursul „Fii activ…
colectează selectiv”
-participarea la spectacol;

Prof.
Tumuleanu
Alexandra Emilia
Prof. Balaci
Gheorghiţa
Prof.Oșlobanu
Mariana

- 440 lei în fondul asociației;
-achiziționarea a 26 de reviste a
școlii;
-achiziționarea a 4 de reviste a
școlii;
- 15 reviste;
- 280 lei în fondul Asociației
Artur Gorovei;

-Reciclare selectivă- 300Kg –Maculatură

Prof. Negre
Adriana

- 620 lei la fondul asociației;
-achiziționarea a 17 reviste a școlii;

- mențiune la concursul „Fii activ...
colectează selectiv”;
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Daruri pentru familii defavorizate ( 15
pachete cu haine, jucării, alimente) în
colaborare cu AGLT-ul Aripi în Europa;

Prof.Pavăl
Luminița
Prof.Prisacariu
Daria

-300 lei în fondul asociaţiei;
-achiziţionarea a 13 de reviste ale
şcolii
-440 lei în fondul asociaţiei;
- achiziţionarea a 9 reviste a şcolii;

-participarea la spectacolul „Greuceanu”;

prof. Ştefan
Florentina

- 340 lei în fondul asociației;
-1 formular de donare a 2% din
impozit ;
-achiziționarea a 18 reviste a școlii;

- Menţiune la concursul „Fii activ...
colectează selectiv”;
- Achiziţionarea unor planşe didactice;

Prof. Trişi
Alexandrina

- 580 lei la fondul asociației;
-achiziționarea a 5 reviste a școlii;

- Mențiune la concursul „Fii activ...
colectează selectiv”;

Prof. Ilincăi
Daniela

- 620 lei la fondul asociației;
-achiziționarea a 15 reviste a școlii;

- Premiul I la concursul „Fii activ...
colectează selectiv;
-12 fișe pentru donarea 2% din impoyitul
pe venit;
-participarea la spectacolul „Greuceanu”;

~9~

II. 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: 98,44 %;

-

Promovabilitate la învățământul gimnazial: 96,12 %.
o Corigenți la o disciplină: 1 elev de la clasa 3B, 2 elevi din clasa 7B, 1 elevi din clasa
8B. În total 5 elevi.
o Corigenți la 2 obiecte: 1 elev de la clasa 3B, 2 elevi la 4A, 1 elev din 7B. În total 4
elevi.
o 2 elevi din 8B corigenți la >3 obiecte.
Elevi cu situația neîncheiată din cauza numărului mare de absențe, având statutul de amânat

semestrial: Maxim Bogdan, cl.5C și Șestac Andrei, cl.7B
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SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ LA SF. SEM. I, AN ŞCOLAR 2016/2017
Ministerul
Educatiei si Elevi inscrisi la inceput de an
Cercetarii
Situatia
1
privind
din care:
rezultatele la
Total
fem inin
invatatura la

Elevi ram asi la sfarsitul
sem estrului

Num ar elevi prom ovati

2

3

Total

din care:
fem inin

Total

Corigenti la:

Cu situatia scolara
neincheiata

5

6

7

7-8.99

3
4
>4
1 obiect 2 obicte
obiecte obiecte obiecte

TOTAL PROMOVATI
(%)
din care:
fem inin

32
32
21
85
25
30
55
31
16
22
69
31
16
20
67
29
17
46
322

16
16
5
37
11
15
26
15
6
9
30
14
7
8
29
12
10
22
144

32
32
20
84
24
30
54
31
16
22
69
31
17
20
68
28
18
46
321

16
16
5
37
10
15
25
15
6
9
30
14
7
8
29
11
10
21
142

32
32
20
84
24
30
54
31
16
22
69
31
15
20
66
26
17
43
316

16
16
5
37
10
15
25
15
6
9
30
14
6
8
28
11
10
21
141

5A
31
5B
28
5C
17
TOTAL
76
6A
26
6B
27
TOTAL
53
7A
23
7B
19
TOTAL
42
8A
24
8B
11
TOTAL
35
TOTAL V-VIII 206

15
15
7
37
10
14
24
11
6
17
8
7
15
93

30
28
18
76
26
28
54
23
18
41
24
11
35
206

14
15
7
36
10
14
24
11
5
16
8
7
15
91

30
28
17
75
26
28
54
23
14
37
24
8
32
198

14
15
7
36
10
14
24
11
4
15
8
6
14
89

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

Din care: Prom ovati pe m edii:

5-6.99

0

0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
88,24
100,00
97,06
92,86
94,44
93,48
98,44
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100,00
100,00
94,44
98,68
100,00
100,00
100,00
100,00
77,78
90,24
100,00
~ 72,73
91,43
96,12

0
3
0
3
0
4
4
2
2

0
9
0
1
1
1
1
1
5
6
2
2
10

9-10

4
2
6
8
6
1
15
5
5
10
20
8
3
11
52

84
17
28
45
23
6
21
50
26
8
10
44
18
14
32
255

20
17
11
48
3
21
24
11
5
16
8
3
11
99

10
11
5
26
23
6
29
11
4
15
16
3
19
89

0

0

0

0

0

Total

din care:
fem inin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1
2

0

0

0

0

0

1
1
2

2
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

1
1

0

0

0

0

0

0

0

0

2
2

1
1

0

0

0

1
1

0

1
1
3

0
1

1
1
1

1
1
1

0
0

0
2

0
0

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:
Rezultate de la nivelul claselor primare:
Nume cadrul didactic

Negre Adriana

Triși Alexandrina

Pavăl Luminița

Tofan Mioara

Clipa Dumitrița

Benke Carmen

Tofan Victor

Vasilache Mariana

Ilincăi Daniela
Negre Simona
Oșlobanu Mariana

Număr de premii obținute

Nivelul
concursului

Locul I

Locul II

Locul III

Mențiune

Internațional

32

-

-

-

Judeţean

46

10

2

1

Local

-

-

-

1

Internațional

14

12

1

-

Național

22

11

1

4

Interjudețean

1

1

-

-

Judeţean

20

18

10

9

Judeţean

9

8

11

-

Național

1

1

1

-

Internațional

6

6

-

-

Judeţean

18

9

6

5

Național

8

6

3

10

Internațional

25

5

2

-

Național

24

11

3

-

Judeţean

32

10

7

8

Local

-

2

-

-

Județean

45

11

2

3

Național

10

13

2

1

Judeţean

13

6

3

3

Național

2

4

4

2

Local

10

3

7

-

Național

1

16

4

8

Judeţean

27

4

3

4

Judeţean

10

12

14

12

Locală

-

1

1

-

Județean

14

2

5

-

Județean

14

10

14

1

Național

-

1

2

10
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Prisacariu Daria

Ștefan Florentina

Județean

2

2

11

9

Internațional

1

1

1

3

Național

-

3

10

13

Judeţean

1

5

10

5

La clasele V-VIII, s-au înregistrat următoarele rezultate:
Nume cadrul didactic

Crăciun Dana
Păduraru Simona

Nivelul

Număr de premii obținute

concursului

Locul I

Locul II

Național

2

1

Judeţean

4

8

18

13

Judeţean

1

4

11

16

9

2

4

3

1

3

1

1

Local

1

Nisioi Brindușa

Judeţean

6

Tumuleanu Alexandra

Judeţean

Irimia Valentina

Locala
Local
Judeţean

Haidău Adelina

Judeţean

1

Internațional

1

Judeţean

1

Tocănel Alexandra
Tanasă Ionuț

1

3

Vieru Adrian

Cepoi Oana

Mențiune

Locul III

1
2
2

Local

2

1

1

La nivelul școlii situația se prezintă astfel:
Nume cadrul

Nivelul

Număr de premii obținute

didactic

concursului

Locul I

Locul II

Locul III

Mențiune

Internațional

78

24

4

3

Național

68

66

30

48

Interjudețean

1

1

-

-

Județean

251

107

89

66

Local

10

5

8

1

Internațional

1

Național

2

1

Judeţean

13

24

32

36

Local

1

2

2

2

Total CP-IV

Total clasele V-VIII

2
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1

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei
S (PUNCTE TARI)
-Participare în număr mare a elevilor, la multe
concursuri și cu rezultate foarte bune obținute
-O altă modalitate de testare a nivelului de
pregătire a elevilor
-Motivarea elevilor pentru a se pregăti
suplimentar
-Implicarea cadrelor didactice în organizarea
concursurilor și evaluarea elevilor
-Implicarea Asociației de părinți A. Gorovei în
organizarea concursurilor
-Datorită Asociației sportive Sprint a școlii
elevii pot participa la OSSN
-Respectarea termenelor limită pentru predarea
datelor necesare centralizării acestora
O (OPORTUNUTĂȚI)
-Posibilitatea vizualizării de către elevi și
părinți a rezultatelor obținute, în urma postării
acestora pe site-ul școlii
-Obținerea unor premii și diplome de către
elevii și cadrele didactice implicate

W (PUNCTE SLABE)
-Taxe mari pentru înscrierea la
concursuri

unele

T (AMENINȚĂRI)
-Organizarea unor concursuri numai în
anumite centre aprobate duce la scăderea
numărului de participanți
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LOCUL
I

Locală

I

FAZA

OLIMPIADA

ELEVUL

CADRUL
DIDACTIC
prof. Vieru Adrian

Locală

Mica Olimpiada de geografie
TERRA cls. V-VII
Olimpiada de geografie

Bughiu Sergiu (6A),
Filipoaia Sebastian (7A)
Pintilescu Andra (8B)

I

Locală

Olimpiada de cultura civică

prof. Vieru Adrian

I

Locală

Olimpiada de limba engleză

Acatrinei Lavinia,
Pavel Silviu (8A)
Ciobîcă Ocatavian (8A)

I

Locală

Olimpiada de educație civică

Ilincăi Daniela

I

Locală

Olimpiada de educație civică

II

Locală

Olimpiada Gimnaziilor-șah

II

Locală

Olimpiada Gimnaziilor-volei
băieți

III

Locală

Olimpiada Gimnaziilor-cros

Cucu Ioan-Iustin (3A)
Buleu Ioana-Roxana
Ilie Ștefana
Busuioc Ioana (3A)
Bucovineanu Dimitrie (5B),
Irina Roxana (6B),
Irina Daniela (6B),
Moroșanu Andrei (6B)
Bărăscu Tudor,
Apopei Andrei,
Dobre Silviu,
Borlache Robert,
Andrieș Șerban (8A),
Spivac Iulian
Onea Darius,
Amariei Claudiu (7A)
Grumăzescu Ciprian (6B)

III

Locală

Olimpiada de biologie

Carp Nectarie (7A)

M

Locală

Olimpiada de biologie

Bodor Sabina (7A)

M

Locală

Olimpiada Gimnaziilortetratlon

Ciuciu Robert,
Bucan Albert,
Simion Alexandru (7B)
Grumăzescu Ciprian (6B)
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prof. Vieru Adrian

prof. Nisioi Brindușa

Ilincăi Daniela
prof. Tocănel
Alexandra,
prof.Tanasă Ionuț
prof. Tocănel
Alexandra,
prof.Tanasă Ionuț

prof. Tocănel
Alexandra,
prof.Tanasă Ionuț
prof. Irimia
Valentina
prof. Irimia
Valentina
prof. Tocănel
Alexandra,
prof.Tanasă Ionuț

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

III.b. Simpozioane. Mastere.
NR.
CRT.
1.

2.

CADRUL
DIDACTIC
Clipa Dumitrița,
Vasilache Maria,
Tofan Mioara,
Tofan Victor,
Benke Carmen
Ilincăi Daniela
Nisioi Brîndușa

B) SIMPOZIOANE/SEMINARII

PERIOADA

Simpozion Național Edu, Ediția a IIIa, Tg. Mureș - ,,Proiectarea didactică
și management european în spațiul
românesc”

17 Decembrie 2016

„Management instituțional” Chișinău,

octombrie/noiembrie
2016
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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. Benke Carmen: MEM, Înmulțirea nr. naturale 0-100, cl. a II-a A, 9.12.2016;
- prof. Arcip Ana : chimie, „Procese chimice – metale şi nemetale”, cl. a VIII-a A, 18.01.2017;
- prof. Ştefan Florentina: limbă şi comunicare, ,,Pronunţăm şi scriem corect”, cl. IV B,
8.XII.2016;
Observaţii legate de interasistenţele desfăşurate, conform graficului, de către
responsabilii comisiei metodice, director și director adjunct:
+
- s-au desfăşurat conform graficului afişat la loc vizibil în
cancelarie;
- au avut ca scop observarea activităţii desfăşurate de fiecare
membru al comisiei metodice;
- cadrele didactice au prezentat proiecte de activitate didactică;
- profesorii au încurajat manifestarea gândirii creatoare, a
originalității, recunosc meritele fiecărui elev, și au stimulat
interesul pentru cunoaștere;
- relația este bazată pe respect, colaborare și încredere;
- s-a observat abilitatea majorităţii cadrelor didactice de
utilizare a softurilor educaţionale şi manualelor digitale la lectii
de o inaltă calitate;
- activitățile desfășurate au fost bine structurate metodic, cu
obiective clar formulate, realizate în timp, conform proiectelor
didactice întocmite;
- lecțiile au fost antrenante, învățătorii folosind strategii
moderne, activ-participative, integrând eficient mijloacele
audio-video în procesul de predare – învățare – evaluare;
- clasele sunt omogene, se lucrează pe grupe, în perechi, pe
rânduri (după caz) sau individual, elevii aplicând cunoștințele
însușite, interdisciplinar, în contexte variate (joc didactic, rebus,
ciorchine, cadrane, harta lecturii), lucrând la tablă simplă sau
magnetică, pe caiete sau pe fișe.
- elevii au fost activi, perseverenți, interesați, majoritatea au
rezolvat cu responsabilitate sarcinile primite fiind obișnuiți să
lucreze cu metode active;
- elevii au manifestat o atitudine pozitivă față de disciplinele
asistate;
- elevii fac conexiuni interdisciplinare;
- se crează premisele motivației necesare învățării;
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- unele proiecte didactice
prezentau greşeli de scriere
sau de respectare a verigilor
lectiei functie de tipul
acesteia;
- uneori, lipsa de creativitate
a cadrelor didactice crează
momente monotone în
desfăşurarea lecţiei, fără
ruperi de ritm, fără
combinarea de metode
diferite în abordarea
conţinuturilor;
- elevii nu sunt tratați
diferențiat;
-comunicarea la nivelul
clasei se realizează doar cu
unii elevi;

Concluzii:
- profesorii dovedesc competențe profesionale, metodologice și evaluative,
- pregătirea științifică a cadrelor didactice este bună;
- toți colegii care au fost asistați la lecții au obținut calificativul FOARTE BINE.
IV.a.2. Referate

-

prof. Clipa Dumitrița - „Statutul elevilor”, 21.10.2016;
prof. Tofan Victor- „Stimularea calităților gândirii prin jocurile logico- matematice”,
9.12.2016;
prof. Vasilache Maria- „Importanța activităţilor extrașcolare în actul didactic”, ian. 2017;

-

prof. Haidău Adelina- „Analiza rezultatelor obținute de elevi la testele inițiale”,

-

20.10.2016;
-

prof. Tocănel Alexandra- „Dezvoltarea calității motrice. Rezistența prin intermediul jocului
de handbal la cl.a VII-a”, 10.11.2016;

-

prof. Vieru Adrian- „Valorificarea elementelor din orizontul local în activitatea de predareînvățare a geografiei”, 15.12.2016;

- prof. Tanasă Ionuț Bogdan- „Tratarea diferențiată a elevilor în cadrul orelor de educație
fizică și sport”, 26.01.2017;
-

prof. Irimia Valentina – „Dificultăţi în predarea disciplineloe exacte”, 14.12.2016;

-

prof. Tofan Marghioala – „Promovarea metodelor de învăţare prin cooperare”, 18.01.2017;

-

prof. Negre Adriana : Statutul elevului , 21.10.2016;

-

prof. Ştefan Florentina : ,,Succesul şi insuccesul şcolar - nucleu al eficacităţii procesului
didactic” 8 XII 2016 ;

-

prof. Trişi Alexandrina : Norme în vigoare pentru realizarea şi redactarea referatelor şi
lucrărilor metodico – ştiinţifice şi de cercetare pedagogică” ianuarie 2017.

IV.a.3. Parteneriate și proiecte educaționale
 Parteneriate/acorduri de colaborare/ convenții de colaborare
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Partener

Obiectul parteneriatului

Grey Worldwide Româna și MENCȘ
Școala Gimn. „Teodor Murărașu”, Turda
Șc. Gimn. „Al. Davila”, Pitești
Șc. Gimn. „Ioan Ciurea”, Fălticeni

5.

Muzeul de Artă „Ion Irimescu”

Sesiuni de formare pentru elevele claselor a 5-a;
Concurs regional de creație literară;
Concurs regional de creație literară și plastic;
Organizarea și desfășurarea Concursului județean
cultural -artistic, „Numai poetul...”;
Organizarea de activități cultural-artistice

6.

Organizația Salvați Copiii

Participare la activitățile proiectului „Ora de Net”
Săptămâna Voluntariatului la Casa Experimentelor
derulat cu sprijinul Orange Romania;
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Grădinița cu Program
„Pinocchio”, Fălticeni

Prelungit Colaborarea în cadrul proiectelor tematice derulate
cu preșcolarii, „Să citim pentru mileniul III”, „Eco
grădinița”, „Kalokagathia”, proiecte in cadrul
„Noilor Educații”;
„Onisifor Ghibu”,

8.

26.

Liceul Teoretic
Oradea
Școala Gimn. „Liviu Rebreanu”,
Comănești
Școala Gimn. Nr. 3 „Ciprian
Porumbescu”, Constanța
Școala Gimn. „ Luca Gavril”, Drăgușeni
Școala Gimn. „Grigore Moisil”,
Constanta
Școala Gimn. Nr. 1, Slănic Moldova
Școala Gimn. Zamostea, jud. Suceava
Școala Gimn. „Ioan Ciurea”, Fălticeni
Școala Gimn, „Hatmanul Șendrea”,
Dolheștii Mici
Școala Gimn. „Al. Odobescu”, Urziceni
Școala Gimn. Coșteiu, jud. Timiș
Școala Gimn. Calafindești, jud. Suceava
Școala Gimn. Cornu Luncii, jud.
Suceava
Școala Gimn. Nr. 1, Bogdănești, jud
Suceava
Școala Gimn. Nr. 1, Sânnicolau Român,
Bihor
Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand”,
Sighetu Marmației
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”,
Fetești, jud. Ialomița
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”,
Dumbrăveni, jud. Suceava
Editura CD Press
Revista Terra - prof. Vieru Adrian

27.

Editura Sigma

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Organizarea și desfășurarea Concursului regional de creație plastică și eseuri în
limba engleză, „The Magic Pencil”, prof.Nisioi Brîndușa

7.

Concursul Cangurașul Matematician, Prof. Negre
Adriana

 Proiecte educative

Ziua Europeană a
Limbilor

VII, VIII

Săptămâna Educației
Globale(Global
Education Week)

CPVIII

o La nivel internațional:
………….

520 de elevi
Diriginți și învățători

-Concurs „Ce știm despre
limbile vorbite în Europa?„
(clasele VII A, VIII A)
-Concurs de desene și expoziție
(cl. VIII A)

Prof. Pașcovici Elena
Prof. Ciornei Alina
Prof. Nisioi Brîndușa
Prof. Păduraru Simona
Prof. Cepoi Dana
50 de elevi
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Programul internaţional LeAF
–Să învăţăm despre pădure

CP B

Totul despre pădure!

32de elevi
Prof. Trişi Alexandrina

o La nivel național:
Nr. 40 eleve
Sesiune de formare
Cum să crești o fată cu Acord
495/5.10.2016
Diriginții claselor a pentru
elevele
Always?
V-a A, B, C
claselor 5 A, B , C
-educativ;
„Natura inspiră şi dăruieşte”
Voluntariat „O şansă pentru -voluntariat;
fiecare”
Proiect național Autoportret, .........................
ediția a IX , Băicoi, Prahova
Editura Copilăria,
București

Contract de
parteneriat nr.13
din 11.11.2016

Iarna de vis

Parteneriat cu
Clubul copiilor
din Sebeș, jud.
Alba
Acord de
Parteneriat nr.
9129/2.12.2016
cu Editura EDU
şi Asociaţia
EDUCRATES

,,Utilizarea softului
educaţional şi a manualului
digital în procesul de predareînvăţare”
Concursul naţional de creaţie
„Educrates –bucuria zăpezii”
Revista Gazeta Matematică
Junior

Acord de
Parteneriat nr.
9129/2.12.2016
cu Editura EDU
şi Asociaţia
EDUCRATES

31 de elevi din 2 A
Prof.
Benke
Carmen
4 elevi
6A
161 elevi CP- IV
Prof. Clipa
Dumitrița
Prof. Triși
Alexandrina

3 copii, 3C
Prof.Oșlobanu
Mariana
Prof. Ilincăi
Daniela
Prof. Triși
Alexandrina

73 de elevi
CPB, I B, II A, II
C, IV A, IV B
Prof. Trişi
Alexandrina

FANBOOK, club de
lectură
și
artă
plastică

CP-VIII

o La nivel regional:
Galeria oamenilor de seamă,
Fălticeni
Șc. Gimn. „Ion Irimescu”,
Fălticeni
Șc. Gimn. „Nicolae Stoleru”, Baia
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-

2 premii I
1 premiu II
1 mențiune
46 medalii de aur
45 medalii de argint
15 medalii de bronz
52 mențiuni

1 premiul II

CP-VIII

V-VIII

Numai poetul...

Concursurile
COMPER

Concurs de eseuri
si compuneri

www.didactic .ro
Site-ul școlii

3 elevi
prof. Crăciun
Dana;

1 premiu I
1 premiu III

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

Elevii
claselor 1B,
2A, 3C, 4A,
4B, 5A

100 de volume
donate pentru
copiii din
diaspora

3 elevi;
Prof. Crăciun
Dana;
Prof.
Păduraru
Simona;

Premiul I
Premiul III
Mențiune

Referate
Recitare
Creații artisticoplastice

Contract de parteneriat 798 elevi
nr.21 din 11.01.2017 Prof. Clipa
Dumitrița

o La nivel local și de școală:
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253 premii I
121 premii II
141 premii III
93mențiuni

Cronica de Fălticeni ..................... www.didactic ro

Proiect de voluntariat
Dăruiește
povești,
Suceava

Fundatia pentru Stiinte și
Arte Paralela 45-Pitești ,

Nr. 635/14.11.2016

5A

Concurs
județean
Emoție de toamnă,
Argeș

4 premii I, 9 premii II
2 premii III, 4 mențiuni

CP- VIII
CP B

Acord de parteneriat nr.
2 elevi,
„Lasă-mi, toamnă ,
2522/2.11.2016 cu Şcoala
Prof. Triși
florile!”,
Proiect Interjudeţean ,
gimnazială Vaduri, loc. Alexandru Alexandri
etapa a IV-a, 2016,
cel Bun, jud. Neamţ
na
inscris în CAEJ la
poziţia 93
o La nivel județean:

premiul: I şi II

Acord de parteneriat cu 18 școli
participante, nr. 805/9.11.2016

Proiect educațional
„The Magic Pencil”,
nr. 805/9.11. 2016

Elevii
caselor 12 elevi
pregătitoare - cl. VIII,
din
toate
școlile
participante

...........

5A, 6 A

Concursul
Interdisciplinar W.
A. Mozart, Ediția a
VIII a-CAER 2016,
NR. 539

Educația pentru viață
contează
Luați locurile, start,
lectură!
Siguranța – o prioritate

Școala, a doua casă

Minunata lume a
poveştilor

I-II
VIII B
V C, V B
VI A
CP - VIIII
VA

Pentru o lume fără
violență!

Activități de prevenire și
combatere a actelor de
violență din mediul școlar;

520 de elevi;
Prof. Crăciun Dana;

Activitate în parteneriat cu
reprezentanți ai Poliției
Mun. Fălticeni;

30 de elevi;
Prof. Crăciun Dana;
70 de elevi;
Prof. Crăciun Dana;
Prof. Păduraru Simona;

V-VIII

Sărbătoarea Nașterii
Domnului în sufletul
copiilor
Educația prin credință

CP - VIII

Prietenia arc peste timp

CP A

Ajută aproapele – proiect
Partener Biserica „Sf.
Andrei”

Cabinetul Medical Școlar, Elevii claselor I-VIII
Fălticeni
Activități literar-artistice
100 de elevi
Cadrele didactice de la
clasele I și a II-a
Activitate de donare a
11 elevi, 8 părinţi
alimentelor la „Azilul de
Prof. Arcip Ana
bătrâni” de la Biserica „Sf.
Andrei” Fălticeni;
-expoziție;
60 de elevi;
prof. Irimia Valentina
Prof. Tumuleanu Alexandra
Prof. Cepoi Oana
-expoziție;
30 de elevi;
60 de elevi;
Prof. Haidău Adelina
-voluntariat;

Acord de parteneriat nr. 451/
23.09.2016

……

520 de elevi
Directorii instituției

10 elevi
Prof. Negre Adriana
20 de elevi
Prof. Pavăl Luminița

CP C

Sănătatea -bunul cel mai
de preț
Mihai Eminescu-poetul
nepereche

IV.a.4. Activități extrașcolare


Proiecte şi programe desfăşurate:
a. Educație rutieră
Titlul
Scurtă descriere

Organizator
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Perioada

Nr. de
beneficiari

Partener
i

b. Prevenirea traficului de persoane
Titlul
Scurtă descriere
programului
18 octombrieZiua
Internațională
împotriva
traficului de
persoane

Elevii au discutat despre valoarea
ființei umane și despre traficul de
persoane. În urma vizionării unor scurt
metraje s-a discutat despre pericolul
angajării în conversație cu persoane
necunoscute și cel al distribuirii unor
informații personale, confidențiale pe
rețelele de socializare.

▪Reprezentanți ai Poliției Mun. Fălticeni,
plt. Ursu Gabriel;
▪Asociația Părinților Artur Gorovei;
subofiţer poliţie
Ciobanu
Gheorghiţă

Elevi ai ciclului primar și gimnazial
17 cadre didactice
40 de părinți

MENCS
Ministerul Afacerilor
Interne prin Poliția Română

20 de elevi

Octombrie 2016

Noiembrie 2016

Școala AL.I. Cuza

Organizator

Perioada

Nr. de
beneficiari

Prof. Ciornei
Alina-Dana

Octombrie
2016

56

Prof.
Brîndușa
Nisioi

c. Respectarea drepturilor copilului
Titlul
Scurtă descriere
Organizator
programului
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55 de elevi
Clase I A și I B

„Tedișcoala
siguranței”

1 an școlar

-reguli de circulație pe
drumurile
publice

prof. Pavăl
Luminiţa

„Strada
colorată”

-în cadrul campaniei menționate, s-au
desfășurat o serie de activități dedicate
,,Săptămânii educației globale", ce au avut
drept scop prevenirea accidentelor rutiere,
conștientizarea elevilor, părinților și a
cadrelor didactice asupra importanței unui
comportament civilizat și a conduitei
preventive în trafic;
-un impact deosebit l-a avut activitatea
,,Strada și capcanele ei" desfășurată în
cadrul Lectoratului cu părinții la nivelul
instituției; s-au prezentat statistici și
analize periodice de risc, exemple de
accidente în care au fost implicați elevi și
s-a accentuat importanța colaborării
părinți-școală-Poliție pentru prevenirea
unor astfel de evenimente.
1. Domnul politist ne da sfaturi-Intalnire
cu un politist
2. Vizionarea filmului "Strada colorata reguli de circulatie pe drumurile publice"
3. Realizarea de postere cu tema "Strada
colorata"
4. Expozitie cu posterele elevilor
Activități privind siguranța și protecția
copiilor în școala și în afara ei

Maspex Tymbark România

Educația
pentru
viață
contează!
(campanie)

Perioa
da

Nr. de
beneficiari

Parteneri

-activitatea a avut ca
obiectiv vizitarea zonelor de
interes pentru activitatea
instanței, dar și prezentarea
unor aspecte relevante
privind actul justiției în
România.
-activitatea a avut drept scop
prelucrarea legilor care
reglementează
ocrotirea
minorilor și informarea
reală cu privire la drepturile
fundamentale ale fiecărui
copil;

Consilier
educativ,

Octombrie 2016

Prof. Pavăl
Luminița

2. "Zborul porumbeilor"asezarea porumbeilor pe
sfoara
3. Mesajul de pace al
copiilor din CPC : "Oameni
de pe intreg pamantul, va
iubim!"

Biblioteca scolii

1. Decupăm porumbei albiatelier de creatie

100 de elevi, ciclul gimnazial

Zborul
porumbeilor
– simbolul
păcii

și

20 elevi

evidențiat drepturile
obligațiile părintești,

Septembrie-octombrie 2016

▪Diriginții
claselor
-totodată,
reprezentanții implicate /cadre
Jandarmeriei Fălticeni au didactice;

14.XI.2016

Promovarea
drepturilor
copiilor

prof.
Nisioi
Brîndușa
Diriginții claselor
Prof.
Vieru
Adrian
▪ Director adjunct
prof. Crăciun
Dana;

50 de elevi
ai claselor a
VIII-a și
a VII-a

d. Voluntariat, sănătate și igienă

1. Activitate de voluntariat „Daruri din suflet”, 15.12.2016, în parteneriat cu Biserica „Adormirea
Maicii Domnului” Fălticeni = au fost ajutați 30 de elevi cu daruri de Crăciun
2. Activitate de voluntariat în cadrul proiectului „Șansa de a dărui”, 14.12.2016 în parteneriat cu
Asociația Euroșansa for Life-Fălticeni = 5 elevi au fost ajutați financiar
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Lt. Col. Macovei Iulian

Ziua
Europeană
a Justiției

20 de copii
din familii
cu venituri
foarte mici,

AGLT Fălticeni Aripi în
Europa

Organizaţia de
voluntari Aripi în
Europa

▪Reprezentanți ai Jandarmeriei Fălticeni; Judecătoria Mun.
Fălticeni
Plt. maj. Hortopeanu Iulian;

Înaintea sărbătorilor de
iarnă, elevii şi părinţii
clasei a III-a C au pregătit
pachete cu hăinuţe,
alimente, dulciuri şi jucării
pentru copii din familii
defavorizate pe care le-au
trimis cu sprijinul
voluntarilor de la AGLT-ul
Aripi în Europa.

16-19 decembrie 2016

Daruri de
suflet

3. “Dăruind din suflet!”- elevii au strâns jucării pntru a le dona unei gradiniţe din mediul rural şi cărţi
pentru a participa la o acţiune de donare de carte desfăşurată la Universitatea Ştefan cel Mare,
Suceava
4. Campania de voluntariat Dăruiește povești, realizată în parteneriat cu Universitatea „Șt. Cel Mare”,
Biblioteca Bucovinei, Suceava (luna decembrie); activitatea a constat în donarea a 143 de volume
din literatura română pentru copiii din diaspora;
5. ”Sub semnul prieteniei”-schimb de experiență cu Școala Gimnazială ”Vasile Tomegea ”Boroaia donație de jucării;
6. Activitate de voluntariat „O șansă pentru fiecare” în parteneriat cu Fundația Familia din Galați;
7. Sӑpӑmậna voluntariatului 2016;
a. Ȋn sǎptǎmâna 14-18 noiembrie 2016, elevii Școlii Gimnaziale “Al. I. Cuza”, Fǎlticeni au participat
la activitǎţile desfǎşurate în cadrul Sǎptǎmânii Voluntatriatului 2016, activitǎţi ce fac parte din
proiectul cu acelaşi nume, organizat de Orange România. Proiectul este realizat cu sprijinul echipei
Ora de Net şi Organizaţia Salvaţi Copiii, România, care a facilitat selecţia şcolilor implicate (doar
5 şcoli din ţarǎ fiind selectate).
b. Pe parcursul întregii sǎptǎmâni, 2 echipe de angajaţi Orange au prezentat ştiinţa exact aşa cum
viseazǎ elevii: fǎrǎ teorie, fǎrǎ note şi cu multe experimente. Astfel, voluntarii au organizat şi
desfǎşurat experimente ştiinţifice care au fost transmise live cǎtre toţi elevii curioşi, cu ajutorul
tehnologiei şi al internetului. în fiecare zi a sǎptǎmânii 14-18 noiembrie, elevii şcolii noastre au
avut posibilitatea de a vedea în direct, pe youtube experimente din diferite domenii (fizicǎ, chimie,
astronomie), în serii de câte douǎ sesiuni/zi. Prin intermediul chat-ului au putut adresa întrebǎri
legate de experimentele desfǎşurate şi, evident cǎ au primit rǎspunsuri. La acest proiect au
participat 186 de elevi din clasele gimnaziale şi 9 cadre didactice.


Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii “Ziua curăţeniei”- elevii au igienizat

spaţiul destinat studiului şi l-au decorat conform anotimului.
1.

„Micii ecologisti”- elevii au dat dovadă de responsabilitate şi sprijiniţi de părinţi au plantat

câţiva pomi în apropierea şcolii/ am realizat jucării musical din material reciclabile.
2.

„Diversitate și toleranță” Scurtă descriere: În prima parte a lecției, se discută noțiunile de

diversitate și toleranță. Elevii se gândesc și identifică situații în care ei sunt sau nu toleranți. Pornind
de aici, discuția se extinde asupra perspectivei întregii societăți. Elevii observă faptul că lipsa
toleranței și a respectului față de diversitate este o problemă des întâlnită în zilele noastre. Ei ajung
la concluzia că diversitatea și toleranța reprezintă un prim pas în afirmarea individualității și
demnității ființei umane. În partea a doua a lecției, elevii realizează în grupe desene/planșe/mesaje
care afirmă și promovează respectarea diversității și spiritului tolerant.
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 Testarea stilului alimentar al
elevilor;
 Descoperirea greșelilor;
 Elaborarea unui ghid al
alimenției sănătoase;
 Cunoașterea principalelor reguli
de iginenă personală;
 Conștientizarea efectelor
drogurilor, tutunului și
alcoolului asupra organismului;
 Cunoașterea și aplicarea
regulilor de prim ajutor în
diverse situații;

“Mănâncă
sănătos, crești
mare și frumos!”

Dispensarul medical
școlar

Prof. Irimia
Valentina

Parteneri

Elevii școlii

‘Sănătatea, bunul
cel mai de preț”

Prof. Irimia
Valentina

20 de elevi

Organizatori Beneficiari

Părinții
elevilor

 Educație pentru sănătate
Tema proiectului Descriere

Tema proiectului

Descriere

Organizatori

Beneficiari

Parteneri

“Prietenia, arc
peste timp.”

Proiect de parteneriat între elevii de la
Școala Gimnazială “Al. I.Cuza”, Șc.
Gimnazială “Ion Irimescu’, Fălticeni și
Șc. Gimnazială Slatina care urmărește
dezvoltarea abilităților de comunicare,
popularizarea unor tradiții locale,
legarea de prietenii între elevii celor
trei școli.

Diriginții
claselor a-V-a
de la școlile
menționate

60 de elevi

Conducerea
școlilor





Asistent.
Acasandrei
Liliana

Educație pentru timp liber

Activităţi pentru timpul liber: exemple de excursii, excursii tematice etc.

Nr. Denumirea activității de timp liber
Număr elevi
crt.
1.
Carnavalul toamnei
23
-concurs de creatii literare
-parada costumelor
2.
Oameni și locuri-vizită la Galeria oamenilor 23
de seama din Fălticeni

Număr
de
cadre
didactice/părinți
4

2

IV.a.5. Comisia diriginților
-

coordonator prof. Nisioi Brîndușa

 psiholog şcolar –prof. Onu Mariana: „Stimularea copiilor cu cerinţe special” –dezbatere,
decembrie 2016;
 prof. Ciornei Alina: referat „Educația formalǎ, informalǎ si nonformalǎ” – ianuarie 2017;
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IV.a.6. Consiliul școlar al elevilor
-

coordonator prof. Ciornei Alina

Principalele obiective urmărite în cadrul activităților desfășurate de către Consiliul Școlar al
Elevilor au fost:
 Cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Elevilor;
 Implicarea elevilor și a părinților în activitățile educative ale școlii;
 Promovarea imaginii școlii prin diverse strategii;
 Cultivarea sensibilității față de valorile morale și civice;
 Antrenarea elevilor în activități școlare și extrașcolare educative;
 Formarea și dezvoltarea abilităților organizatorice.

3. Dăruind vei dobândi! Acțiuni de ajutorare a elevilor cu o situație materială
defavorabilă;
Realizarea de către elevi a unor obiecte decorative,
desene specifice sezonului
4. Școala în straie de Manifestări la statuia domnitorului Alexandru Ioan
sărbătoare
Cuza, din faţa şcolii, cu depunere de coroane şi jerbe
de flori din partea Primăriei municipiului Fălticeni, a
conducerii şcolii, a cadrelor didactice şi a elevilor;
Organizarea și desfășurarea la Centrul Cultural
”Grigore Vasiliu Birlic” a unui spectacol artistic
dedicat serbării zilei școlii.

Octombrie 2016

Perioa-da

Ianuarie 2017

2. Discutarea
Prezentarea și discutarea Regulamentului de Ordine
Regulamentului de Interioară al școlii;
Ordine Interioară al
școlii

Prof. Nisioi Brîndușa
Prof. Ciornei Alina
Elevi

Depunerea candidaturilor pe suport scris pentru
funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar și
responsabil de department, urmată de campania de
promovare și alegerile libere prin vot;
Prezentarea atribuțiilor

Partici
panți

Prof. Haidău Prof. Ciornei Alina
Adelina
CȘE
CȘE
Elevi
Decembrie
Noiembrie 2016
2016

Scurtă descriere

Cadre didactice
CȘE
Elevi

Nr.
Denumirea
crt
activității
1. Alegerea membrilor
Consiliului Școlar al
Elevilor

O altă activitate la care au fost implicați majoritatea elevilor din școală, a fost cea care a
constat în anivesarea celor 175 de ani de existență, cuprinzând manifestări cultural-artistice. Cu
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acestă ocazie s-a tipărit numărul 2 al revistei școlii „Anotimpul cuvintelor”, a căror costuri au fost
susținute integral de la bugetul de stat.
Analiza SWOT întocmită de responsabilul Consiliului







S (PUNCTE TARI)
Implicarea unui număr mare de elevi în 
cadrul activităților întreprinse ;

Colaborarea eficientă cu cadrele didactice
în vederea desfășurării activităților 
propuse;
Interes față de activitățile realizate ;

W (PUNCTE SLABE)
Implicarea redusă a unor membri ai CȘE;
Comunicarea ineficientă dintre elevi și
reprezentanții acestora;
Lipsa unor membri CȘE. de la ședințe sau
de la luarea deciziilor;

 O (OPORTUNITĂȚI)
Diversificarea activităților CȘE ;

Disponibilitatea membrilor CȘE de se

implica mai mult ;
Implicarea unui număr mai mare de elevi în
cadrul activităților extracurriculare ;

 T (AMENINȚĂRI)
Activitățile propuse pot să nu fie atractive
pentru toți elevii;
Lipsa de inițiativă a unora dintre membrii
CȘE.

IV.b. Responsabilităţi extracurriculare- la nivel de şcoală
Benke Carmen Elena

Clipa Dumitrița

Tofan Mioara
Tofan Victor

-responsabil Comisia de etică;
-supraveghetor Concurs naţional”Amintiri din copilărie”,
-supraveghetor şi evaluator concurs „Gazeta Matematică”;
-responsabil Comisia privind organizarea activităţii culturale şi a
concursurilor şcolare;
-organizator al concursului ,,Amintiri din copilărie”
-Responsabil Comisia metodică I-II,
-supraveghetor Concurs naţional”Amintiri din copilărie”,
-responsabil cabinetul cu materiale didactice învăţământ primar, -supraveghetor Concursul naţional”Amintiri din copilărie”,

Vasilache Maria
Ilincăi Daniela

-supraveghetor Concurs naţional”Amintiri din copilărie”;
-organizator și evaluator Olimpiada de ed.civică, faza pe școală;
-supraveghetor și evaluator al Concursurilor Naționale Comper la limba
română și matematică;

Arcip Ana

profesor asistent – Olimpiada de biologie – faza pe localitate 21.01.2017;

Irimia Valentina
Tumuleanu
Alexandra – Emilia
Balaci Gheorghiţa

responsabil – comisia SSM;
organizator şi evaluator la olimpiada de biologie,faza pe şcoală;
responsabil comisia metodică „Matematică şi Ştiinţe”;
organizator şi evaluator la olimpiada de matematică, faza pe şcoală;
organizator şi evaluator la olimpiada de matematică, faza pe şcoală;

Prof. Haidău Adelina

responsabil comisie metodică „Om și societate, arte și ed.fizică”;

Prof.Tocănel Alexandra

responsabil comisie concursuri și olimpiade școlare cl. V-VIII;

Crăciun Dana
Păduraru Simona

-coordonator al echipajului pentru concursul Numai poetul...;
-organizator și evaluator Comper, limba română, etapa județeană;
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Crăciun Dana

coordonator proiecte/programe educative (din 09.01.2017);
redactor al revistei Anotimpul cuvintelor;
Nisioi Brîndușa
-organizator și evaluator Olimpiada de limba engleză, faza pe școală;
-supraveghetor la Concursul Național „ORTHOFRANCAIS”, organizat
de Asociația InteligenT;
Pașcovici Elena
-membru al grupului de lucru care a elaborat subiecte pentru Olimpiada
de limba franceză-etapa pe școală;
-organizator și evaluator Olimpiada de limba franceză-etapa pe școală;
Dascălu Ramona
-membru al grupului de lucru care a elaborat subiecte pentru Olimpiada
de limba franceză-etapa pe școală;
-evaluator Olimpiada de limba franceză-etapa pe școală;
Negre Adriana
- supraveghetor la olimpiada de biologie,faza locală ;
- responsabil cu graficul prof. de serviciu la învățământul primar;
- responsabil al comisiei Concursuri și olimpiade școlare-înv. Primar;
Negre Simona
-evaluator Olimpiada de ed.civică, faza pe școală;
-responsabil cu evidența absențelor la învățământul primar;
Prof Ştefan Florentina - responsabil Comisie P.S.I şi P.C.;
- membru în comisia pentru acordarea rechizitelor şcolare.
Prof. Trişi
-responsabil al Comisiei Metodice la CP, cl.a III-a şi a IV-a;
Alexandrina
-responsabil al Comisiei pentru perfecţionarea metodico-ştiinţifică,
cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice.

IV.c. Responsabilități la nivel de inspectorat
NR.
CRT.
1.

CADRUL
DIDACTIC
Ilincăi Daniela

2.

Ştefan Florentina

3.

Trişi Alexandrina

4.

Crăciun Dana

5.

Păduraru Simona

6.

Nisioi Brîndușa

7.

Irimia Valentina

RESPONSABILITATEA / COMISIA
 membru al Consiliului consultativ pentru implementarea
descentralizării instituționale;
 evaluator Olimpiada de ed.civică, faza pe localitate;
responsabilă cerc pedagogic - sistem integrat clasa a III a,
Fălticeni, zona ( A )
 responsabil Cerc Pedagogic,nr. 35, zona A, Fălticeni, la CP;
 metodist la specialitatea învăţământ primar ;
 membru al Consiliului consultativ pentru învăţământ
primar ;
membru în Comisia de evaluare a olimpiadei de limba și
literatura română, Fălticeni, 2016
membru în Comisia de evaluare a olimpiadei de limba și
literatura română, Fălticeni, 2016
 profesor metodist;
 membru al Grupului de lucru al inspectoratului, în vederea
elaborării subiectelor pentru Olimpiada de limba engleză,
faza locală și județeană;
 evaluator Olimpiada de limba engleză, faza pe localitate;
 reprezentant al unității școlare în comisia de concurs pentru
ocuparea funcției de director;
organizare şi evaluare olimpiada de biologie, faza pe localitate;
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8.

Arcip Ana

9.
10.

Tocănel Alexandra
Crăciun Dana

11.
12.

Păduraru Simona
Pașcovici Elena

organizare, evaluare - olimpiada de fizică, faza pe localitate
organizare, evaluare - olimpiada de chimie, faza pe localitate
membru al Consiliului consultativ la educație fizică și sport;
reprezentant al unității școlare în comisia de concurs pentru
ocuparea funcției de director ;
evaluator la Olimpiada de lingvistică, etapa județeană
 vicepreședinte Olimpiada de limba franceză-etapa locală;
 membru al grupului de lucru care a elaborat subiecte pentru
Olimpiada de limba franceză-etapa locală/județeană;
 responsabil al cercului profesorilor de limba franceză-zona
Fălticeni;
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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)
- modernizarea bazei materiale la clasă (dotarea
cu tehnologie informațională corespunzătoare tv, video,etc.) prin achiziții din diferite surse,
permite desfășurarea unui învățământ de calitate
în școală;
-în cadrul activităților de asistență și
interasistență la ore, învățătorii au demonstrat
profesionalism, prin stabilirea unor conectori de
comunicare directă a unor achiziţii şi experienţe
didactice moderne şi eficiente.
O (OPORTUNITĂȚI)
- integrarea mijloacelor de tehnologia
informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul
didactic de predare-învățare-evaluare, prin
conectarea la internet, în sălile de clasă;

W (PUNCTE SLABE)
- implicarea elevilor în activități de tipul
„școala de după școală”, prin realizarea
unui proiect de finanțare pentru
asigurarea condițiilor de desfășurare a
unei activități de pregătire cu elevii,
după orele de școală ;

T (AMENINȚĂRI)
- scăderea motivației la învățătură, în
rândul elevilor, datorate lipsei de timp și
de preocupare a părinților pentru temele de
acasă.

Responsabil, prof. Balaci Gheorghița, prof. Păduraru Simona, prof. Haidău Adelina
S (PUNCTE TARI)
-foarte bună colaborare între membrii
Comisiei ;
-realizarea unei pregătiri suplimentare cu
elevii ;
-pregătirea ştiinţifică şi metodică a profesorilor
-efectuarea de experimente demonstrative
utilizând aparatura din dotare

W (PUNCTE SLABE)
-scăderea orelor de limba română la clasa a
V-a;
-scăderea interesului pentru performanță
școlară;
-lipsa manualelor școlare adaptate programei;
-utilizarea interdisciplinarităţii în carul orelor
de curs nu are un caracter permanent

O (OPORTUNITĂȚI)
-proiecte comune cu alte școli din municipiu ;
- crearea de noi strategii în procesul de predareînvățare;
-existența a numeroase concursuri ce permit o
dezvoltare a spiritului competitiv în rândul
elevilor și a cadrelor didactice;
-diversificarea modalităţilor de lucru ;
-valorificarea resurselor umane- obţinerea
performanţei şcolare, participarea la olimpiade
şi concursuri ;

T (AMENINȚĂRI)
-scăderea numărului de elevi;
-scăderea interesului pentru învățătură în
general, dar a elevilor cu părinți plecați în
străinătate, în special;
-un număr tot mai mare de elevi care provin
din familii dezorganizate sau cu părinţii plecaţi
în străinătate;
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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
decizionali;
3. Implicarea cadrelor didactice, a elevilor și a celorlalți factori decizionali în realizarea acțiunilor
concrete de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar, dar și a asigurării securității și
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▪ Director
adjunct,
prof. Crăciun
Dana;
▪Cadrele
didactice de
la
nivelul
fiecărui
colectiv;

Nr. de
benefic
iari

Partene
ri

▪Asociația Părinților ,,Artur Gorovei";
▪Poliția Mun. Fălticeni ;
▪psihopedagog Onu Mariana;

-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:
Violență și agresivitate în mediul școlar, Diversitate
și toleranță,
Calitatea umană a vieții, Violența verbală-cuvinte
care dor, De la joacă la conflict, Săptămâna
politeții, Colegul meu – prietenul meu, Mă joc
civilizat oriunde și oricând!, Comportamente
predispuse la violență, Colaborarea și comunicarea
eficientă-cheia depășirii situațiilor critice, Violența
– o lecție care nu trebuie învățată.

Perioada

Organizator

520 de elevi
CȘE

Pentru o lume fără violență!

1.

Scurtă descriere

Septembrie-februarie 2017

Nr.
crt

Titlul
program/
proiect

siguranței unității de învățământ.
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520 de elevi

40 de părinți
▪Reprezentanți ai Poliției Mun. Fălticeni,
▪Reprezentanți ai Jandarmeriei Fălticeni;
plt. Ursu Gabriel;
▪psihopedagog Onu Mariana;
Plt. maj. Hortopeanu Iulian;
▪Asociația Părinților Artur Gorovei;

Consilier
educativ,
prof. Nisioi
Brândușa
Diriginții
claselor

▪Judecătoria
Fălticeni, jud.
Suceava

-activitatea a avut ca obiectiv vizitarea zonelor de
interes pentru activitatea instanței, dar și prezentarea
unor aspecte relevante privind actul justiției în
România.

Director adj.,
prof. Crăciun
Dana
Prof.
Oșlobanu
Mariana
Consilier
educativ,
prof. Nisioi
Brândușa

29 de elevi

Director,
prof. Ilincăi
Daniela

Elevi ai ciclului primar și gimnazial
17 cadre didactice

-în cadrul campaniei menționate, s-au desfășurat o
serie de activități dedicate ,,Săptămânii educației
globale", ce au avut drept scop prevenirea
accidentelor rutiere, conștientizarea elevilor,
părinților și a cadrelor didactice asupra importanței
unui comportament civilizat și a conduitei preventive
în trafic;
-un impact deosebit l-a avut activitatea ,,Strada și
capcanele ei" desfășurată în cadrul Lectoratului cu
părinții la nivelul instituției;

50 de elevi ai
claselor a VIII-a și
a VII-a

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

Direcțiunea
Profesori ai
ciclului
primar
și
gimnazial

Anul școlar 2016-2017
Decembrie 2016
70 de elevi
Cadre didactice

-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.

Director adj.,
prof. Crăciun
Dana

Sem. I,(decembrie)

5.

Ziua europeană a
Justiției

Educația pentru viață contează!
(campanie)

4.

Director,
prof. Ilincăi
Daniela

Noiembrie 2016

Promovarea drepturilor
copiilor

3.

-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, exemple de activități derulate:
Ce este legea? Consecințele nerespectării ei;
Promovarea drepturilor copilului; Abandonul școlar
–factor de risc al delincvenței juvenile; -de
asemenea, înaintea vacanței de iarnă au fost discutate
în cadrul tuturor colectivelor de elevi normele
referitoare la siguranța acestora (respectarea regulior
de circulație;

Octombrie 2016

Siguranța – o prioritate
(acord de parteneriat nr. 451/ 23.09.2016)

2.

Cadrele
didactice din
instituție

▪Asociația Părinților Artur
Gorovei;

Consilier
educativ,
prof. Nisioi
Brândușa

200 de elevi
CȘE

-campania de anul acesta a avut ca moto sloganul
,,Împreună pentru pace"; desenele, broșurile
realizate, mesajele pacifiste, discuțiile libere au
transformat tema dezbătută în idei concrete ale
copiilor (porumbei de hârtie, expoziții de pictură,
poezii, fotografii, mesaje filmate). Mesajul comun al
tuturor activităților a fost acela că împreună putem
schimba ceva.

Noiembrie 2016

Săptămâna educației
globale

6.

II. Date referitoare la activitățile de consiliere (părinți și elevi), a activităților de suport
educațional pentru părinți - exemple.
Activitățile de suport educațional pentru părinți derulate la nivelul instituției au avut ca
obiective: implicarea eficientă a părinților în desfășurarea procesului instructiv-educativ;
identificarea factorilor educaționali care contribuie la agravarea comportamentelor inadecvate ale
elevilor; găsirea soluțiilor eficiente în vederea prevenirii abandonului școlar; analiza
caracteristicilor unui comportament adecvat al copilului în grup/familie;
Exemple de teme discutate în cadrul activităților de consiliere a părinților: Familia –mediu
cu influențe educaționale complexe; Concordanțe și discordanțe între opiniile copiilor și ale
părinților; Disciplina – factor esențial în educație; Timpul liber al copilului meu. Cum și cu cine
îl petrece?; Cum să prevenim abandonul școlar?; Insuccesul școlar; Atitudini greșite ale părinților
în relația cu propriul copil; De ce apare comportamentul violent?etc.
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 sau pentru remedierea situației la învățătură.
CICLUL PRIMAR
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMELE CADRULUI
DIDACTIC
Ștefan Florentina
Vasilache Maria
Negre Simona
Pavăl Luminița
Tofan Victor
Clipa Dumitrița
Ilincăi Daniela
Triși Alexandrina
Oșlobanu Mariana
Benke Carmen
TOTAL = 80 de ore

CLASA
IV B
II C
III B
PC
II B
II A
III A
PB
III C
II A
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NR.
DE
ORE
EFECTUATE
14
9
5
14
3
2
1
3
22
7

CICLUL GIMNAZIAL
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NUMELE CADRULUI
DIDACTIC
Tumuleanu Alexandra
Crăciun Dana
Balaci Gheorghița
Păduraru Simona
Arcip Ana
Haidău Adelina
TOTAL = 46 de ore

CLASA
5A, 5B
8 A, 5A
8 B, 7B
8B
8 B, 8A, 7B, 7A
6 A, 6B

NR.
DE
ORE
EFECTUATE
4
12
9
5
12
4

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


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

Puncte slabe:


ore neconsemnate în condică, la sfârșitul semestrului I;



la sfârșitul semestrului I existau cataloage care nu erau ștampilate sau aveau incomplete
numerele matricole ale tuturor elevilor;



la ciclul primar unele calificative erau notate doar cu inițiale, folosindu-se ambele culori
(roșu și albastru);



există greșeli de notare care s-au remediat folosindu-se corector.

OBS.: 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 sociale prof. 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 IV al anului 2016, vor primi
burse 21 de elevi ai școlii (6 elevi ai ciclului primar și 15 elevi ai ciclului gimnazial), după cum
urmează: 5 burse pentru motive medicale și 16 burse pentru situație materială precară ; suma
acordată este de 50 de lei lunar, conform Hotărârii Consiliului Local Fălticeni nr. 121/26.09.2013.
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Situația privind acordarea rechizitelor școlare. Comisia de validare s-a întrunit și a
validat lista beneficiarilor de rechizite școlare; astfel, s-au acordat 38 de pachete de rechizite, 19
destinate elevilor ciclului primar și 19 destinate elevilor ciclului gimnazial ; două pachete au
fost returnate, deoarece în timpul semestrului s-au transferat 2 elevi.
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
Miercuri, 19 octombrie 2016, în prezenţa unui reprezentant al ISU ,,Bucovina” Suceava
elevii şcolii noastre au desfăşurat un exerciţiu de simulare de cutremur.
Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei
S (PUNCTE TARI)
-organizarea activităţii de prevenire a dezastrelor (posibile)
ca urmare a unui iminent cutremur;
-informarea angajaţilor ( cadre didactice/ nedidactice,
îngrijitori ) și a elevilor cu privire la prevederile legislative
P.S.I., dar şi P.C. în vigoare, îmbunătăţite sau actualizate
/modificate prin Ordonanţe de urgenţă;
- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii
didactice în condiţii normale;
- desfăşurarea de activităţi de prevenţie;
O (OPORTUNUTĂŢI)
- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a
elevilor în activităţi extraşcolare cu specific;
- stabilirea de relaţii de cooperare între Şcoala Gimn. ,,Al.
I. Cuza” şi autorităţile publice: ISU Suceava şi Primăria
Fălticeni, legate de acest segment al vieţii comunitare (
achiziţionarea paratrăsnetului solicitat de atâta vreme, dar
şi a machetei de evacuare în caz de urgenţe majore –
machetă cerută de normativele în vigoare!!);
- existența protocolului de colaborare şi ajutor mutual
inedit cu Şcoala Gimnazială ,,Ion Irimescu”, până în anul
2020.

V.g. Laboratorul AEL
-inf. Parfenie Arsineta
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Profesor
Arcip Ana
Balaci Gheorghița
Tumuleanu Alexandra

Semestrul I
23
3
10
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W (PUNCTE SLABE)
-lipsa
paratrăsnetului
pentru
unitatea noastră;

T (AMENINŢĂRI)
- aducerea de către elevi a unor
substanţe cu risc de incendiu (
perioada sărbătorilor de iarnă,
atunci când confecţionează diferite
petarde/pocnitori);

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ciornei Alina
Cepoi Oana
Crăciun Dana
Haidău Adelina
Negre Simona
Irimia Valentina
Nisioi Brînduşa
Oşlobanu Maria
Parfenie Arsineta
Păduraru Simona
Vieru Adrian
Tofan Mioara
Tofan Victor
Constantineanu
Total

30
8
2
6
1
17
83
4
15
9
26
5
11
4
257

Menționez că pe parcursul primului semestru, laboratorul a fost dotat cu încă 5 calculatoare,
(HP CPU Intel Core, 3,5GHz, 4GB RAM, HD 450GB), astfel încât s-a terminat înlocuirea stațiilor
de lucru vechi, având în total 22 de sisteme noi.
V.h. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) prof. Oșlobanu Mariana
Activitățile desfășurate de membrii comisiei:
 RAEI-ul anului şcolar încheiat a fost completat cu datele cuprinse în platformă şi a fost aprobat
de ARACIP.
 Manualul Calității a fost reactualizat cu datele specifice școlii.
 Planul Operațional al comisiei a fost întocmit și înaintat spre aprobare conducerii școlii.
 Fiecare membru al CEAC primeşte atribuţii în cadrul comisiei pentru eficientizarea activităţii
comisiei.
 Elaborarea unor chestionare , aplicarea şi interpretarea acestora, valorificarea rezultatelor
 Introducerea în platforma şcolii a activităţilor de evaluare şi îmbunătăţire ce s-au realizat sau
urmează a fi realizate în acest an şcolar.
S (PUNCTE TARI)
Urmărirea obţinerii unui nivel de satisfacție
mai mare a beneficiarilor actului
educaţional, oferit de școala noastră .
O (OPORTUNUTĂŢI)
Susţinerea obiectivelor manageriale de către
Asociaţia Părinţilor şi Consiliul Local.

W (PUNCTE SLABE)
Lipsa timpului necesar volumului de muncă
pe care îl presupune activitatea comisiei
CEAC, conform cerinţelor ARACIP.
T (AMENINȚĂRI)
Numărul mic de oameni pregătiţi să
gestioneze platforma ARACIP .
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V.i. Lectoratul cu părinţii prof. Oșlobanu Mariana
Tema lectoratului : Parteneriatul şcoală- familie, calea sigură spre succes
Scopul lectoratului cu părinţii din acest semestru a fost acela de a restabili relaţiile de
colaborare cu şcoala în parametrii stabiliţi a fi respectaţi anul acesta, conform Regulamentului de
Ordine Interioară şi Statutul elevilor. În cadrul şedinţei a fost prezentat , ca de fiecare dată, raportul
financiar al Asociaţiei părinţilor „Artur Gorovei” aferent anului şcolar anterior.
Săptămâna Educaţiei rutiere în şcoli a favorizat prezenţa ofiţerului de poliţie, Gabriel Ursu
care a făcut o scurtă referire la evenimentele ruiere în care au fost implicaţi copii şi efectul
neatenţiei şi nerespectării regulilor de circulaţie de către copii şi tineri. Deasemenea, domnul Ursu
a avertizat părinţii cu privire la pericolul la care sunt predispuşi copiii acestora, când se deplasează
pe stradă cu urechile acoperite de căştile telefoanelor mobile.
Doamna profesoară, Trişi Alexandrina a prezentat etapele şi rezultatele unui proiect
desfăşurat cu părinţi aflaţi în situaţii de risc, în vara anului trecut, proiect numit: ”Iniţierea de
grupuri locale de educaţie parentală nonformală şi transfer multiregional de bune practici,
pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii familiale de risc”
Doamna director, Daniela Ilincăi a

sintetizat câteva aspecte ce vizează implicarea

părinţilor, din Raportul semestrial privind starea şi calitatea educaţiei Şcolii „Alexandru Ioan
Cuza” , într-o succesiune de slaiduri reprezentative şi concludente.

S (PUNCTE TARI)
Implicarea din ce în ce mai activă a
părinţilor
în
sprijinirea
actului
educaţional din şcoală.
O (OPORTUNUTĂȚI)
Colaborarea strânsă a profesorilor cu
părinţii elevilor claselor pe care le
conduc

W (PUNCTE SLABE)
Lipsa de interes din partea unor părinţi
și slaba comunicare a unor cadre
didactice cu aceștia.
T (AMENINȚĂRI)
Optarea părinţilor pentru un program
after school şi orientarea elevilor către
alte şcoli care oferă acest program.

V.j. Raport al cabinetului de consiliere școlară
-consilier școlar Onu Mariana
OBS. Nu s-au înregistrat în acest semestru cazuri de violență la nivelul instituției școlare.

V.k. Comisia Eco- Școala
-prof. Prisacariu Daria
Titlul- descrierea activitatii succint

Participanti

~ 38 ~

Parteneri

Realizarea activităților din sem I conform
planului de acțiune
Colectarea/valorificarea deşeurilor de
hârtie, baterii, corpuri de iluminat
Mediatizări ale programului: 1

Cadre didactice din şcoală
Elevi
Cadre didactice din şcoală
Elevi
Prof. Prisacariu Daria
Inf. Parfenie Arsineta

Parteneri
Serviciul de Serviciul de
Asistență
Asistență
Socială
Socială /
/rimăria
Primăria
Fălticeni
Fălticeni

C.J.R.A.E.Suceava/
C.A.P.P. Sc. Gimn.
,,Al.I.Cuza”
Fălticeni

Nr. de
beneficiari

De ce uneori devenim
violenți?;
De la furie la violență;
Emoții pozitive,
comportamente pozitive –
emoții negative
comportamente negative.

12 elevi

C.J.R.A.E.Suceava/
C.A.P.P. Sc. Gimn.
,,Al.I.Cuza”
Fălticeni

6 părinți

Prevenție și intervenție
(violență verbală și fizică)

36 elevi din clasele : II B,
III C, IV A,V C, VI A,VI
B, VIII B

C.J.R.A.E.Suceava/
C.A.P.P. Sc. Gimn.
,,Al.I.Cuza”
Fălticeni

Sem.I
Perioada de
2016/2017 implementar
e

Prevenție și intervenție
(violență verbală și fizică)

Sem.I
2016/2017

Organizator

Sem.I 2016/2017

Consiliere de grup
Consilere Consiliere
Titlul
(teme inițiate și derulate) individuală individuală programului/
/ părinți
/elevi
proiectului/
campanie

Scurtă descriere (scop)

Asociaţia Părinţilor
Asociaţia Părinţilor
Goscom
CCDG
Presa scrisa şi online

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei
S (PUNCTE TARI)
-responsabilizează social elevii, părinții și
cadrele didactice;
-obținerea resurselor financiare necesare
derulării
programului prin activități
desfășurate în cadrul proiectului;
-promovează și încurajează voluntariatul;
O (OPORTUNITĂȚI)
-posibilitatea de a posta activitățile pe site-ul
școlii, pentru a fi vizualizate de elevi, părinți
și evaluatori;
-implicării în proiect a tuturor colegilor;

W (PUNCTE SLABE)
-mobilizare dificilă la începutul programului;
-implicare deficitară a cadrelor didactice din
şcoală;

T (AMENINȚĂRI)
-taxa anuală de participare în program e prea
mare;

V.l. Biblioteca
-bibliotecar Stan Doriana
În colaborare cu cadrele didactice s-au organizat expoziţii de carte – „M. Sadoveanu 136
ani de la naştere”, „Eminescu şi copiii”, de desene – „Toamna poveştilor”, lucrările elevilor
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realizate în cadrul atelierului de creaţie, de obiecte confecţionate de către elevi – „Bradul cu citate
de Crăciun” -, atelier de lectură – „Poveştile lui Moş Crăciun”, recital de poezie din lirica lui
M.Eminescu, documentare pe o temă dată, comemorări – din operele scriitorilor M. Sadoveanu,
M. Eminescu. În scopul atragerii cititorilor, am organizat şi participat la o serie de activităţi:
expozţii de carte, comemorări, atelier de muncă intelectuală, atelier de creaţie – desen,
confecţionarea unor decoraţiuni de Crăciun. Comunicarea cu cu toate instituţiile de cultură
(Muzeul de artă „Ion Irimescu”, Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu”, „Galeria oamenilor de
seamă”, celelalte instituţii de învăţământ din municipiul Fălticeni) este eficientă.
V.m. Comisia privind verificarea ritmicităţii notării şi monitorizarea frecveţei elevilor –
prof. Vieru Adrian-Ciprian
A. Frecvenţa pe clase, sem. I
Nr.
Clasa
crt
1
a V-a A
2
a V-a B
3
a V-a C
4
a VI-a A
5
a VI-a B
6
a VII-a A
7
a VII-a B
8
a VIII-a A
9
a VIII-a B
Total absenţe sem. I

Total absenţe
153
78
376
149
209
135
682
229
590
2601

Absenţe
motivate
153
67
57
0
204
128
326
204
212
1351

Absenţe
nemotivate
0
11
319
149
5
7
356
25
378
1250

B. Elevi cu număr mare de absenţe motivate / nemotivate
Nr.
crt

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Total
absenţe

Absenţe
nemotivate

Nota la
purtare

1

Şestac Andrei

VII-a B

318

-

2

Maxim Bogdan Gabriel

V-a C

252

-

3

Telescu Ingrid

VIII-a B

186

166

amânat
semestrial
amânat
semestrial
7

Analiza SWOT av comisiei privind verificarea ritmicităţii notării şi monitorizarea frecveţei
elevilor la clasele V-VIII
PUNCTE TARI (S)

PUNCTE SLABE (W)
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- majoritatea cadrelor didactice din şcoală
realizează la timp notarea ritmică a elevilor;
- responsabilul cu monitorizarea frecvenţei
elevilor a verificat lunar portofoliul cu situaţia
absenţelor;
- aplicarea sancţiunilor pentru absenţe conform
Regulamentului de Ordine Interioară al școlii;

- număr redus de cadre didactice care nu
realizează la timp notarea ritmică;
- lipsa notării ritmice la elevi cu număr mare
de absenţe:
- 2601 absenţe la nivelul şcolii înregistrate la
ciclul gimnazial la sfârşitul sem. I , din care
1351 absenţe motivate şi 1250 absenţe
nemotivate;

OPORTUNITĂŢI (O)
- implicarea mai mare a părinţilor în activitatea
şcolii şi în sprijinirea elevilor la învăţătură;
- solicitarea sprijinului psihologului şcolar în
vederea soluţionării cazurilor de absenteism şi
de prevenire a acestora;
- colaborarea strânsă părinţi-profesori diriginţi
în privinţa elevilor cu număr mare de absenţe;

AMENINŢĂRI (T)
- dezinteresul unor părinţi în colaborarea cu
şcoala;
- plecarea părinţilor în străinătate are drept
consecinţă gradul ridicat de absenteism de la
orele de curs în rândul elevilor;
- numărul mare de absenţe nemotivate atrage
rezultate foarte slabe la învăţătură:

V.n. Comsia privind SSM
-prof. Arcip Ana
S (PUNCTE TARI)

W (PUNCTE SLABE)

-asigurarea ca toţi lucrătorii unităţii să fie instruiţi în -personalul lucrător trebuie să poarte
conformitate cu legislaţia SSM;
echipamentul de protecţia muncii (salopeta,
-programul de instruire individuală (realizat pe clase,
mănuşi, etc).
laboratoare, săli de sport );
-expunerea normelor de protecţia muncii in locuri
vizibile: ateliere, laboratoare, cabinet;
-existenţa camerelor de supraveghere asigură buna
desfăşurare a programului instructiv-educativ;
O (OPORTUNUTĂŢI)

T (AMENINŢĂRI)

-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, igienicosanitară şi de altă natură, necesare pentru asigurarea
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
-colaborarea cu medicul de medicina muncii (serviciile
externe de prevenire şi protecţie) în vederea coordonării
măsurilor de prevenire şi protecţie;

-Supravegherea permanentă a elevilor pe timpul
pauzelor;
- evaluarea riscurilor pentru zonele cu risc

ridicat şi specific constituie o prioritate în
cadrul planului de protecţie şi prevenire
(lucrul la înălţime – lustruirea ferestrelor, ).

VI. ANALIZA SWOT
I. Management
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PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

implicarea tuturor cadrelor didactice în



comisii de lucru la nivelul școlii;


Neîncadrarea în finanțarea de bază, ce
prevede plata /elev;

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 trei clase pregătitoare și a
trei clase a V-a cu efective de peste 25 de
elevi;



atragerea proiectelor de investiție de la
Bugetul Local;
OPORTUNITĂȚI





AMENINȚĂRI

acces la materiale informaționale ce asigură o

de la gimnaziu, cu precădere la clasele a

implicare activă în comisiile de lucru,

VIII-a B și aVII-a B, cu efect negativ

evitându-se rutina și pasivitatea;

asupra proiectului planului de școlarizare

realizarea de parteneriate viabile, ce și-au

pentru anul școlar următor;

al partenerilor și prin

produsele finale

obținute;
coeziune între membrii unor echipe de lucru,
permițând cultivarea spiritului de competiție și
performanță;


Politici neadecvate de atragere a elevilor

proiectare care respectă legislația în vigoare;

demonstrat eficiența prin gradul de satisfacție





înființarea clasei a V-a cu predare în regim
intensiv a limbii engleze;

II. Curriculum
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PUNCTE TARI




PUNCTE SLABE

aplicarea unui curriculum incluziv, prin



scăderea interesului elevilor pentru un

promovarea la nivelul școlii a egalității

act educațional performant, susținut de

șanselor evitându-se discriminarea de

lipsa

orice fel;

supravegherea acestora;

calitatea

actului

educațional

și



realizarea învățării centrată pe elev,
prin performanțe pe discipline,

implicării

părinților

în

nivel scăzut al pregătirii inițiale a
elevilor;

la

concursuri și olimpiade școlare;


aplicarea unui CDȘ variat, în urma
consultării elevilor și părinților;



derularea unor proiecte educative ce
implică un număr ridicat de colegi și
elevi;
OPORTUNITĂȚI



AMENINȚĂRI

existența la nivelul școlii a unui număr



de 18 discipline opționale noi;


număr redus de manuale noi, cauzat de
politicile aplicate în acest sens;

interes ridicat din partea cadrelor



didactice pentru formarea continuă;

lipsa de interes a elevilor de clasa a
VIII-a

B

pentru

implicarea

în

activitatea educativă;

III. Resurse umane
PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

numărul mare de cadre didactice



implicate în elaborarea, implementarea


crearea premiselor de a accepta elevi

pregătirea deosebită și profesionalismul

cu reale probleme de adaptare și

cadrelor rezultat din încadrarea unui

carențe în actul instructiv-educativ,

personal didactic ce are gradul didactic

datorită numărului redus de elevi la

I, în proporție de 67,75%, și 16,12%

nivel de școală;

cadre cu gradul didactic II;


familii cu venituri mici;


sau derularea de proiecte;

număr ridicat de elevi proveniți din

colegi a căror recunoaștere la nivelul
inspectoratului este materializată prin
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includerea lor în corpul metodiștilor și
al Consiliului consultativ;


implicarea cadrelor didactice pentru
pregătirea

elevilor

aptitudini

cu

calităţi

deosebite

şi

pentru

performanţă;
OPORTUNITĂȚI




AMENINȚĂRI

atragerea unui număr tot mai mare a



întârzierea la primaoră de curs;

copiilor din alte circumscripții și din



colective de elevi sub efectiv:

localități limitrofe;

o II B, III B, IV B,

stabilirea la nivelul şcolii a sistemului

o VII A, VII B, VIII B;

cadru de asigurarea a protecţiei unităţii,
a siguranţei elevilor şi a personalului
didactic.

IV.

Resurse materiale
PUNCTE TARI








PUNCTE SLABE

asigurarea calității tuturor serviciilor furnizate de

 lipsa unei săli de sport care

școală și utilizarea eficientă a resurselor pentru

corespundă unor condiții optime;

susținerea priorităților educaționale;

 existența

crearea unui ambient la nivelul școlii propice unui

necorespunzător;

act educațional de calitate;

 lipsa

tragerea proiectelor de investiție de la Bugetul
Local;
 înlocuire instalație termică interioară corp
A;
 reparații interioare și înlocuire lambriuri;
 înlocuire tâmplarie interioară și reparașii
glafuri;
 reabilitare termicș exterioară corp C;

modernizarea bazei didactico-materiale a

de

bibliotecii
fonduri

într-un
direcționate

lipsei de fonduri;

AMENINTARI
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spre

 manuale noi în număr redus, datorită

reparații hol principal intrare corp A
proiect autorizare instalație gaz;
sistem monitorizare audio-video;
reparatii cablu fibră optică corp C;
inlocuire balustrade scări corp A;
lucrări selecționare arhivă, arhivare;
OPORTUNITATI

spațiu

școlii;

reparații, servicii:







să





implicarea reprezentanților Consiliului Local în



costurile ridicate de transport și întârzieri

demararea și finalizarea unor reparații;

în ce privește decontarea navetei elevilor

implicarea reprezentanților părinților în viața

din mediul rural;

școlii,

în

vederea



susținerii

pagube

înregistrate

constant

reparațiilor/modernizărilor necesare;

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

rezultate deosebite obținute la olimpiade;

sport, după-amiaza;


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



tuturor

copiilor

cu

insuficienta implicare a unor colegi în

extracurriculare în parteneriat cu partenerii

cadrul proiectelor derulate la nivelul

locali și naționali;

școlii;


Acțiuni realizate prin implicarea

minimalizarea

rolului

activității

colectivului de elevi al școlii cu impact

educative de către părinți datorat și

pozitiv, promovate de Consiliul Elevilor;

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


AMENINȚĂRI

continuarea proiectelor ce au avut un feed-



promovarea

menţinerea unui interes scăzut din
partea unor familii pentru educaţie;

back pozitiv;


prin

pe

www.alicuza.falticeni.ro

site-ul
a

școlii
activităților



implicarea în organizarea unor
proiecte educaționale vizează și o
componentă materială, ce

derulate;

determină o selectare a
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apariții în mass-media a rezultatelor obținute

participanților din prisma criteriului

de elevii școlii și promovarea acțiunilor la

financiar, și nu una competitivă;

care au luat parte („Cronica de Fălticeni”,





dezavantajul creat de programele

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

școlare încărcate ce nu permit

„Obiectiv”, Radio AS);

dezvoltarea componentei educative

valorificarea activităților de voluntariat și

la nivelul dorit.

dezvoltarea conștiinței utilității sociale a
tinerilor;

Concluzii
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