ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE ÎN PROCESUL DIDACTIC
PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE LA NIVELUL COMISIILOR METODICE ȘI AL
ARIILOR CURRICULARE
RESPONSABILITĂȚI ȘI ACTIVITĂȚI LA NIVELUL COMISIILOR
FUNCȚIONALE LA NIVELUL ȘCOLII
ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DIN SEM. AL II-LEA AL ANULUI ŞCOLAR 2015-2016

INTRODUCERE
Meseria de cadru didactic nu este una oarecare. Pentru a ajunge să o profesezi,
e nevoie de multă învățătură și practică. După ce ajungi în fața clasei, plin de speranțe
și elan, îți dai seama că această meserie te pune în mijlocul unor provocări: copii care
s-ar putea să nu semene cu cei din imaginația ta (mereu curioși, entuziaști, dornici de
a descoperi mereu lucruri noi, dornici să-și rezolve singuri temele doar folosind
noțiunile pe care le-au primit în clasă), iar părinții să nu fie acei parteneri care să
susțină actul educațional propus (fie că nu sunt de acord cu felul în care te prezinți în
fața clasei, felul în care predai sau evaluezi, atunci când sunt interesați). Dar mai sunt
și acei părinți care sunt prezenți doar prin SMS-uri, prin conversații pe Whatsapp sau
alte rețele de socializare). Nu prea seamănă cu ceea ce visează un tânăr profesor! Și
totuși, satisfacția nu o capeți fără efort, fără zbateri și îndoieli.
Deci, nu este chiar atât de ușor. Copiii și părinții sunt repere ale așteptărilor de la
cadrele didactice. Chiar dacă unii vor să li se predea mult și dificil, alții vor să fie
apreciați pentru ceea ce pot face cu forțe proprii. Dacă unii părinți doresc să se
lucreze suplimentar, alții își doresc ca ai lor copii să mai aibă parte și de timp liber.
Dacă unii sunt încântați de ideea că se lucrează pentru performanță și s-ar bucura
să-și vadă copiii premiați, alții sunt nepăsători, ba chiar pun sub semnul îndoielii
capacitatea profesională. De aici, marea întrebare: Cum este mai bine să facem?

I.A. RESURSE UMANE
Total

Titulari

Completare
normă

PCO

Master

Cadre didactice

33

26

5

2

10

Didactic auxiliar

5

5

-

-

4

8

8

-

-

-

Personal

Personal
nedidactic

527 ELEVI LA ÎNCEPUTUL
ANULUI ȘCOLAR
2016-2017
- Elevi veniți= 18
- Elevi plecați= 34
o 19 la Colegiul Național „N. Gane”: (18 a V-a, 1 a VII-a)
o 2 la Colegiul Tehnic „M. Băcescu” (a V-a);
o 2 la Școala Gimnazială „Ion Irimescu” ( 1-a II-a, 1-a V-a)
o 2 la Școala Gimnazială „M. Sadoveanu”: (1-a IV-a, 1 a V-a)
o Alte localități: Suceava (2), Fântâna Mare (2);

o Străinătate (5);
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CHELTUIELI
SALARII

Salariile personalului
Contribuţii la bugetul de stat şi asigurări sociale
Diferențe salariale aferente 2016
BUNURI ŞI SERVICII
Energie electrica şi termică
Apă şi 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 mentenanţă şi 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” – 14.988,76 lei, conform listei anexate, aspirator – 499 lei
Servicii pază firmă autorizată
TRANSPORT
Navetă cadre didactice
Delegaţii
Navetă elevi
BURSE
AJUTOARE SOCIALE ELEVI NEVOI SPECIALE
INVESTIŢII
Inlocuire instalație termică interioară- corp A
Reparații interioare și înlocuire lambriuri
Inlocuire tâmplărie interioară și reparațtii glafuri
Reabilitare termică exterioară- corp C
REPARATII, SERVICII
Reparații hol principal intrare- corp A
Proiect autorizare instalație gaz
Sistem monitorizare audio-video
Reparatii cablu fibra optică- corp C
Inlocuire balustrade scări corp A
Lucrări selecționare arhiva, arhivare
TOTAL

SUMA
1.095.056

117.360

892.680
202.376
43.121
10.572
21.314
1.294
2.364
1.083
4.775
4.130

150
15.488
13.069

3.958

2.482
1.476

8.300
7.509
740.667

385.506
177.062
96.402
81.697

20.495

3.367
1.440
3.480
260
5.921
6.027
1.993.345

Nr.Crt.

Clasa

Suma donată

TOTAL

1.

Clasa pregătitoare A

200

200

2.

Clasa pregătitoare B

540

540

3.

Clasa I-a A

4.

Clasa I-a B

5.

Clasa I-a C

200+20

220

6.

Clasa a II-a A

480

480

7.

Clasa a II-a B

8.

Clasa a II-a C

295

295

9.

Clasa a III-a A

300

300

10.

Clasa a III-a B

240

240

11.

Clasa a IV-a A

320

320

12.

Clasa a IV-a B

420

420

13.

Clasa a IV-a C

12+200

212

Nr.Crt.

Clasa

Suma donată

TOTAL

1

Clasa a V-a A

520

520

2

Clasa a V-a B

165

165

3

Clasa a VI-a A

355

355

4

Clasa a VI-a B

5

Clasa a VII-a A

410

410

6

Clasa a VII-a B

7

Clasa a VIII-a A

400

400

8

Clasa a VIII-a B

Investiții din fondurile Asociației:

-

Rola fax – 18 lei
Medicamente cabinet sanitar – 100,03 lei
Anti dăunător – 13 lei
Lopată, Coada greblă – 26 lei
Carte Club lectură – 771,01 lei
Top hârtie-carton pliante – 119,04 lei
Carnet foi de parcurs – 7 lei
Parchet, mochetă clasele pregătitoare – 6.961,17 lei
Cablu audio-video, încărcător, cerc pedagogic bibliotecă – 74 lei
Saci gunoi – 20 lei
Carte Club lectură – 423 lei
Sponsorizare concurs Editura Copilăria – 1.192 lei
Chitanțiere (2 buc. ) – 10 lei
Comisioane bancare – 69,93
Rame tablouri casa scării (8 buc.) – 120 lei
Cărti premii sfârșit an scolar, (Elefant)– 201,12 lei
Achiziție carte Club lectură – 946 lei
Cărți premii sfârșit an scolar (librarie net) – 74,90 lei
Premii elevi rezultate deosebite – 600 lei
Rame tablouri casa scării (33 buc.) – 495 lei
Banda izoler – 5 lei
Comisioane bancare – 57 lei

-

Total cheltuieli – 12.303,20 lei

-

SOLD LA DATA DE 31.08.2016 – 7.385,97 LEI

De asemenea au fost depuse la data de 23 mai 2016 un număr de 68 declarații 230 pentru anul 2015, privind destinația
cotei de 2% din impozitul pe salariu.

Nr.crt.

Clasa

Total absențe

Absențe motivate

1
2
3
4
5
6
7
8

a V-a A
a V-a B
a VI-a A
a VI-a B
a VII-a A
a VII-a B
a VIII-a A
a VIII-a B

301
970
111
383
547
1624
710
1456

296
385
111
373
488
621
484
821

Absențe
nemotivate
5
585
0
10
59
1003
226
635

Total absențe

6102

3579

2523

Elevi cu număr mare de absențe motivate / nemotivate sem II
Elevul
Maxim Bogdan
Dăniloaia Petrică

Clasa

Total
absențe

Absențe
nemotivate

Absențe
motivate

VB

312

312

-

VIII B

196

188

8

Nota la purtare
Amânat anual
7

Elevi cu număr mare de absențe motivate / nemotivate, pe întregul an școlar 2015-2016
Elevul

Clasa

Total absențe

Maxim Bogdan

VB

585

Absențe
nemotivate
585

Văduva Nicolae-Sorin

VII B

380

Dăniloaie Petrică

VIII B

331

Absențe motivate

Nota la purtare

0

Repetent

380

0

Repetent

311

20

7,50

S
W
O
T

•- majoritatea cadrelor didactice din școală realizează la timp notarea ritmică a elevilor; număr redus de cadre didactice care nu realizează la timp notarea ritmică;

•- 3788 de absențe la nivelul școlii înregistrate la sfârșitul sem. al II-lea, din care 2430 absențe
motivate și 1358 absențe nemotivate;
•- 6102 de absențe la nivelul școlii înregistrate la sfârșitul anului școlar, din care 3579 absențe
motivate și 2523 absențe nemotivate; ;

•- implicarea mai mare a părinților în activitatea școlii, în sprijinirea elevilor la învățătură;

•- dezinteresul unor părinți în colaborarea cu școala;
•- plecarea părinților în străinătate duce la un grad ridicat de absenteism de la orele de curs
în rândul elevilor;

CLASA a II-a
SCRIS

6%
14%

cu răspuns corect
cu răspuns parțial
corect
cu răspuns incorect

80%

cu răspuns lipsă

CLASA a II-a
Matematică

12%
6%

CLASA a II-a
CITIT

4%5%

cu răspuns corect

91%

cu răspuns parțial
corect
cu răspuns
incorect
cu răspuns lipsă

cu răspuns corect

82%

cu răspuns parțial
corect
cu răspuns incorect

6%

CLASA a IV-a
Lb. română

7%

CLASA a IV-a
Matematică

cu răspuns corect

87%

cu răspuns parțial
corect
cu răspuns
incorect
cu răspuns lipsă

15%
1%

cu răspuns corect

84%

cu răspuns parțial
corect
cu răspuns incorect
cu răspuns lipsă

Clasa a VI-a
LIMBĂ și
COMUNICARE
14%
49%
37%

Clasa a VI-a
MATEMATICĂ și
ȘTIINȚE

cu punctaj
total
cu punctaj
parțial
cu punctaj
zero

30%

56%
14%
cu punctaj total
cu punctaj parțial

cu punctaj zero

Medii între:
1-1,99
2-2,99

3-3,99
4-4,99
sub 5
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-9,99
10
Total

Matematică
0
1
2
3
6
13
10
9
4
2
1
45

Lb.română
0
0
2
1
3
3
11
15
9
4
0
45

Media generală
0
0
2
3
5
8
11
12
6
3
0
45

Liceul

Total

Filologie

Matematică-info

Științe
sociale

Științele
naturii

Turism

Economic

C.N.„Nicu Gane”
Fălticeni

14

5

5

3

1

-

-

-

-

-

-

C.T. „M.Băcescu”
Fălticeni

10

1

-

2

1

3

-

-

3

-

-

Colegiul „V.
Lovinescu” Fălticeni

18

-

3

1

-

4

4

2

-

4

-

Liceul de Artă
Suceava

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

C.N. „Ștefan cel
Mare” Suceava

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Liceul Sportiv
Suceava

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

7

9

6

2

7

4

2

3

4

1

Total

Mecanic

Electronica

Ind.alimen
-tară

Arte

Rezultatele notabile au fost obținute de elevii școlii noastre și la
olimpiadele școlare. Au avut ca finalitate, pe lângă recunoașterea la
nivelul inspectoratului, fapt ce i-a promovat pe colegii noștri în elita
cadrelor didactice de la nivelul județului, și includerea pe listele
profesorilor performanți, de la nivelul comunității. Inițiativa de
recompensare a dascălilor și a elevilor de nota 10, revine Consiliului
Local. Cei care s-au regăsit pe listele aprobate în ședința Consiliului
Local, sunt:
Olimpiada de limba și literatura
română (județean)

prof. Crăciun Dana

Premiul III- 1 elev

Olimpiada de fizică (județean)

prof. Arcip Ana

Mențiune- 1 elev

Olimpiada de religie (județean)

prof. Haidău Adelina

Premiul I-1 elev
Premiul II-2 elevi
Premiul III- 1 elev
Mențiune- 1 elev

Număr de premii obținute

Nume cadrul didactic

Nivelul concursului

Locul I

Locul II

Locul III

Mențiune

2

7

10

30

8

1

3

8

4

2

4

Internațional
Ștefan Florentina

Național
Interjudețean
Judeţean

Triși Alexandrina

Internațional

Național
Județean

2

Local

Internațional
Tofan Victor

Național

9

12

3

2

18

6

5

2

18

6

2

27

4

4

2

10

9

18

Interjudețean

Judeţean
Internațional
Tofan Mioara

Național
Interjudețean
Judeţean
Internațional

Prisacariu Daria

Național

1

Interjudețean
Judeţean

6

Benke Carmen Elena

Internațional

3

7

5

Național

49

13

8

3

31

9

8

4

5

4

11

7

11

20

23

11

Național

19

3

4

1

Interjudețean

2

1

Local

6

1

12

Interjudețean
Judeţean

Internațional
Oşlobanu Mariana

Național
Interjudețean
Judeţean
Internațional

Negre Simona

Internațional
Pavăl Luminița

Național

3

1

Internațional

69

5

Național

84

17

1

4

Judeţean

36

18

7

4

Internațional

20

2

3

Național

6

2

6

Interjudețean
Judeţean

Clipa Dimitrita

Negre Adriana

Interjudețean

Interjudețean
Judeţean

3

9

Prof. Crăciun Dana

Prof. Păduraru Simona

Prof.Haidău Adelina

Prof. Arcip Ana

Prof. Cepoi Oana

Internațional

-

-

-

-

Național

-

-

1

2

Interjudețean

2

-

-

-

Judeţean

2

7

10

11

Local

-

1

1

-

Național

-

2

5

19

Interjudețean

-

-

-

-

Judeţean

3

2

1

-

Internațional

-

-

-

-

Național

-

-

-

-

Regional

4

1

-

1

Judeţean

2

3

2

2

Internațional

-

-

-

-

Național

-

-

-

-

Județean

-

-

2

-

Local

9

11

5

-

Internațional

-

-

-

-

Național

-

-

-

-

Interjudețean

-

-

-

-

Judeţean

2

3

1

1

Clasele pregatoare - IV

Clasele V-VIII

Total

Internațional

100

15

11

8

Național

196

65

46

68

Interjudețean

2

1

3

-

Judeţean

133

69

60

41

Local

6

2

-

-

Internațional

-

-

-

-

Național

-

2

6

21

Interjudețean

2

-

-

-

Judeţean

11

15

18

16

Local

9

12

5

-

Regional

4

1

-

-

Internațional

100

15

11

8

Național

196

67

52

89

Interjudețean

4

1

3

-

Judeţean

144

84

78

57

Local

15

14

5

-

Regional

4

1

-

-

NR.
CADRUL
CRT.
DIDACTIC
Benke Carmen
1.
Elena
2.

Prisacariu Daria

3.

Trişi
Alexandrina

4.

Tanasă Bogdan

A) CURSUL, MASTERATUL,
ALTE FORME
Master- Consiliere şcolară şi educaţie
emoţională, Universitatea „Ştefan cel
Mare” Suceava, an I;
Cursul „Medierea conflictelor în mediul
educaţional, social şi cultural”
Programul de formare a Educatorilor
Parentali, Modelul „Cum ne antrenăm
Parentingul Apreciativ”, organizat în
cadrul proiectului „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 – GLEP”;
Grad didactic II;

PERIOADA

CREDITE
ORE

2015-2016

14-21.
05.2016
17,18,19.
02.2016

Aug. 2016

-

NR.
CRT.
1

2

3

CADRUL
DIDACTIC

B) SIMPOZIOANE/SEMINARII

PERIOADA

Tofan Mioara

Participare cu lucrare publicată la Simpozionul județean ,,Competențele cheie,
fundament pentru dezvoltarea personală” organizat de Școala Gimnazială
,,Mihai Viteazul”, la Târgoviște;

Aprilie 2016

Clipa Dumitriţa

Simpozionul Internațional pentru Educație Intergenerațională-Vaslui;
Simpozionul Internațional ”România între Occident și Orient”-Fălticeni;

Benke Carmen
Elena

Simpozion Naţional „Altfel de poveşti”, Piatra Neamţ;
Workshop „Cum ajungem la trăsături sănătoase în familie”, Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei, Suceava
Workshop „Incurajarea elevilor descurajaţi”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei,
Suceava;
Masa rotundă „Oferta educaţională a învăţământului şi oportunităţile de piaţa
muncii”, Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava;
Simpozionul Naţional „Oul de Paşti”, Bucureşti;

8.04.2016
2.04.2016
Februarie 2016
Martie 2016

Martie 2016
Martie 2016

Aprilie 2016

4

Tofan Victor

Participare cu lucrare publicată la Simpozionul județean ,,Competențele cheie,
fundament pentru dezvoltarea personală” organizat de Școala Gimnazială
,,Mihai Viteazul”, la Târgoviște;

5

Vasilache Maria

Simpozionul Internațional ,,România - între Occident și Orient”;

Ilincăi Daniela

Simpozion de didactică specială – Abordarea holistică și funcțională în procesul
15. aprilie 2016
de educație și terapie în cazul copiilor cu deficiențe de învățare, Grădinița
Specială Fălticeni;
Simpozionul Național „Primăvara, tradiție și bucurie”- Colegiul Tehnic „Ion
Mai 2016
Mincu” Timișoara;

6

Aprilie 2016
2 aprilie 2016

NR.
CRT.

7

8
9

10

11

CADRUL
DIDACTIC

Trişi Alexandrina

Crăciun Dana
Balaci Gheorghița

Arcip Ana

B) SIMPOZIOANE/SEMINARII
Sesiune de instruire EGALITATE DE GEN organizată în cadrul proiectului
„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 – GLEP” , finanţat prin Granturile SEE
2009-2014/RO 10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale
pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale
– Apelul COERENT;
Sesiune de instruire EGALITATE DE ŞANSE organizată în cadrul proiectului
„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 – GLEP” , finanţat prin Granturile SEE
2009-2014/RO 10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale
pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale
– Apelul COERENT;

Sesiunea internațională de referate și comunicări științifice ,,Competențe pentru
viață în activități formale și nonformale", CCD Suceava;
Cursul ,,Programul școlii verzi”

„Inspiring Science Education Project” / 19.03.2016 - Înscrierea şcolilor şi a
profesorilor în comunităţile ISE -Şcoala Gimnazială M. Sadoveanu
Programul Şcoli Verzi http://www.scoliverzi.ro/

Participare cu lucrare ştiinţifică la Simpozionul Internaţional Grigore Vieru , cu
Oşlobanu Mariana tema „Bucuria limbii române”, organizat de Liceul cu Program Sportiv din
Botoşani;

PERIOADA

17.02.2016

18.02.2016
Februarie 2016
Martie 2016
19.03.2016

Sem II 2016
10 februarie 2016

-posibilitatea colaborării
cu CCD şi USV în
vederea absolvirii
cursurilor şi programelor
de formare oferite de
aceste instituţii;
-distanţa relativ mică
până la Suceava face
posibilă participarea fără
probleme a cadrelor
didactice la cursurile de
formare dorite;

AMENINȚĂRI

- unele cadre didactice
manifestă dezinteres
pentru propria formare
continuă;

OPORTUNITĂȚI

PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI

- cadrele didactice
cunosc propria nevoie
de formare şi
perfecţionare continuă şi
reacţionează în
consecinţă;
- cadrele didactice au
acces la informaţii din
domeniul formării
continue, privitoare la
desfăşurarea cursurilor
şi programelor de
formare de interes;
- cadrele didactice
urmăresc în general o
anumită ritmicitate în
participarea la programe
de formare continuă.

- dezinteresul pentru
perfecţionare poate
genera scăderea calităţii
actului didactic oferit de
cadrele didactice;

 Prof. Triși Alexandrina, disciplina: Educaţie civică, Subiectul: Comunitatea – lecţie de
sistematizare a cunoştinţelor clasa a IV-a B, (aprilie);

 Prof. Nisioi Brîndușa - Cerc pedagogic limba engleză, clasa a V-a A, The world of stories:
The Jungle Book, (martie);

 Prof. Ciornei Alina - Cerc pedagogic, referat: Teaching English through stories;
 Prof. Tanasa Ionut Bogdan – Cerc pedagogic ed. Fizică, clasa aVI-a A, Finalizarea
acțiunilor de atac în jocul de handbal folosind diferite procedee de aruncare la poartă:
de pe loc, din alergare și din săritură, (mai);
 Bibliotecar Stan Doriana – Cerc pedagogic al bibliotecarilor, acordul de parteneriat ,,Muzeul,
izvor de cultură". Activitatea a fost susținută cu suportul și implicarea catedrei de limba
română, prof. Crăciun Dana și prof. Păduraru Simona (mai);

 Prof. Crăciun Dana, Păduraru Simona, Ana Arcip, Tumuleanu Alexandra- lecții
demonstrative la elevii claselor a IV-a A, B, C (iunie);











Prof. Clipa Dumitrița -,,Activitate individuală cu ajutorul fișelor”;
Prof. Benke Carmen - ,,Disciplinarea pozitivă, sau cum să disciplinezi fără să răneşti";
Prof. Vasilache Maria - ,, Organizarea colectivului pe grupe – pro și contra”;
Prof. Tofan Victor - ,,Metode de predare-învățare a citit-scrisului la clasa I”;
Prof. Tofan Mioara - ,,Tehnici de dezvoltare personală la clasa pregătitoare” .
prof. Oșlobanu Mariana - „Dificultăţi de învăţare şi lexia”;
prof. Ştefan Florentina – „Noile educaţii în perioada actuală”
prof. Gheorghița Balaci –,,Evaluarea națională la finalul clasei a VI-a”;
prof. Irimia Valentina – „,,Măsuri pentru evitatrea cazurilor de îmbolnăvire și prevenire a transmiterii
bolilor respiratorii și digestive în colectivitate” (februarie);



prof. Tofan Marghioala - „Educația tehnologică- o disciplină care se adresează viitorului elevului”
(februarie);
prof. Gheorghița Balaci, prof. Tumuleanu Alexandra, prof. Arcip Ana - ,,Analiza și interpretarea
rezultatelor obținute la examenul de evaluare națională la clasa a VI-a” (mai); „Disiminarea
informațiilor dobândite în urma participării la cercurile pedagogice” (iunie);
prof. Scripcaru Iuliana – „Complexitatea problemelor de tip psiho-educațional observate la cla-sele
unde sunt elevi ce fac parte din familii emigrante și ameliorarea acelei situații prin impli-carea
profesorilor în acțiuni întreprinse atât la nivelul școlii cât și la nivel comunitar” (februarie);
prof. Vieru Adrian – „Mijloace audio-vizuale folosite în predarea geografiei” ( martie)
prof. Haidău Adelina – „Activitățile extracurriculare în cadrul ariei curriculare Om și societate, arte și
ed.fizică” (aprilie);






-aria curriculară Limbă și comunicare:
Prof. Dana Crăciun - îndrumător al activității de creație literară pentru Concursul Național ,,Tinere condeie"
(laureat, proză-roman), a elevei Șoldănescu Teona (clasa a VIII-a A);
Organizarea la nivelul instituției a etapelor unor concursuri naționale:
 Organizarea și susținerea Concursului național Comper, limba română, etapa a II-a și etapa națională, în
parteneriat cu Fundația ,,Paralela 45": Prof. Păduraru Simona, prof. Dana Crăciun, prof. Tofan Mioara,
prof. Clipa Dumitrița, prof. Benke Carmen, prof. Tofan Victor, prof. Vasilache Maria; prof. Ilincăi Daniela,
prof. Negre Simona, prof. Oșlobanu Mariana, prof. Negre Adriana, prof.Triși Alexandrina;
 Organizarea și susținerea Concursului național Comper, matematică, etapa a II-a și etapa națională. în
parteneriat cu Fundația ,,Paralela 45" : prof. Tofan Mioara, prof. Clipa Dumitrița, prof. Benke Carmen, prof.
Tofan Victor, prof. Vasilache Maria; prof. Ilincăi Daniela, prof. Negre Simona, prof. Oșlobanu Mariana, prof.
Negre Adriana, prof. Triși Alexandrina;
 Coordonarea activității clubului de lectură, în parteneriat cu Asociația Părinților și Grupul Ed. Art , prin
achiziție de carte (în valoare de 2110 lei): prof. Păduraru Simona, prof. Dana Crăciun;
„Gazeta matematică”; „Cangurașul explorator”; ,,Eurojunior”; „Discovery”;
Parteneriate școlare încheiate de:
membrii Comisiei metodice a claselor pregătitoare și I: Poliția municipiului Fălticeni; Școala de Subofițeri
Jandarmi Fălticeni; Unitatea de Pompieri Fălticeni; SMURD; Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu” Fălticeni;
Prof. Arcip Ana - Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” Fălticeni;
Prof.Tocănel Alexandra, prof. Tanasa Ionuț Bogdan - „Sport-toleranță-performanță” cu Școala Gimnazială „Ioan
Ciurea” Fălticeni, Școala Gimnazială Hârtop, Școala Gimnazială Fântâna Mare și Școala Gimnazială Râșca;

Iniţierea de
grupuri locale
de Educaţie
parentalǎ nonformalǎ

Pentru o lume
fǎrǎ violenta

“Participǎ activ
colecteazǎ
selectiv”

Proiecte şi programe desfăşurate:
a. Educație rutieră
„Club Europa,
Casa noastră”

b. Prevenirea traficului de persoane
c. Apărare și protecție civilă

d. Respectarea drepturilor copilului
e.

Excursii, drumeții

Benke
Carmen

Ştefan
Florentina

Trişi
Alexandrina

Negre
Adriana

• Membru a Corpului naţional de experţi în Management Educaţional.

• Responsabila cercului pedagogic, Clasa a II a , Zona A, Fălticeni;
• Membru al corpului național de experți în management educațional;
• Membru al Consiliului consultativ pentru învăţământ primar din cadrul
Inspectoratului Școlar al Județului Suceava;
• Responsabilul Cercului Pedagogic – 35 A, zona Fălticeni, clasele a IV-a;
• Secretar al Cercului Pedagogic – 35 A, zona Fălticeni, clasele a IV-a;

•Membru al corpului național de experți în management educațional;
•Membru al Consiliului consultativ pentru implementarea descentralizării instituționale din cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Suceava;
•Membru - Comisia din centrul zonal de Evaluare Naţională de la clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava;
•Preşedinte – Comisia privind aplicarea evaluărilor naţionale de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a;
•Preşedinte- Comisia de Evaluare și examinare a probei practice privind examenul de ocupare a unui post în învățământ- la disciplinele biologie și
învățământ primar;
•Președinte- la Centrului de examinare privind aplicarea Evaluării Naţională a elevilor de clasa a VIII-a;

Ilincăi
Daniela

• Membru în Comisia de organizare a Simulării Evaluării Naționale la clasa a VIII-a, februarie 2016;
• Membru în Comisia de organizare a Evaluării Naționale la clasa a VIII-a, iunie 2016;
• Membru în Comisia de organizare a Evaluării Naționale la clasele II, IV, VI , 2016;
• Membru al echipei de evaluatori la disciplina Limba română în cadrul Evaluării Naționale II, IV, VI, 2016;
• Membru al echipei de evaluatori la disciplina Limba română, Centrul Zonal de evaluare de la Școala nr.10 Suceava;
•Membru al corpului național de experți în management educațional;

Crăciun
Dana

• Membru în Comisia de evaluare a Simulării Evaluării Naționale la clasa a VIII-a, februarie 2016;
• Membru al echipei de evaluatori la disciplina Limba română în cadrul Evaluării Naționale II, IV, VI, 2016;
•Membru al echipei de evaluatori la disciplina Limba română, Centrul Zonal de evaluare de la Școala nr.11 Suceava;

Păduraru
Simona

•Membru al echipei de evaluatori la disciplina Limba engleză/ matematică/ fizică în cadrul Evaluării Naționale II, IV, VI, 2015;
Ciornei Alina, Nisioi Brînduşa,
Gheorghița Balaci,
Tumuleanu Alexandra, Irimia
Valentina,Ana Arcip

Puncte
tari

• Învățătorii cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, atitudine pozitivă faţă de studiu, dorinţa de afirmare,ţinută
decentă,conduită morală
• Părinţii sunt implicați în activitățile extracurriculare, optimizând relația școală-familie-comunitate;
• Parcurgerea ritmică a materiei și respectarea programei școlare;
• Realizarea pregătirii suplimentare cu elevii;
• Activități comune cu bibliotecara școlii;
• Colaborarea comisiei cu celelalte comisii din școală

Puncte
slabe

•
•
•
•
•

Oportunități

Amenințări

Biblioteca școlară nu are un spațiu suficient pentru desfășurarea activității;
Scăderea interesului pentru lectură a unor elevi ;
Acumularea unor absențe nemotivate;
Scăderea numărului de elevi la unele clase;
Productivitatea unor elevi poate scădea atunci când sunt puşi în situaţia de a lucra pe echipe, de a colabora eficient în realizarea
sarcinii de lucru;

• Gradul sporit de securitate și confortul oferit elevilor în sălile de clasă, prin materialele achiziționate în cadrul campaniilor
desfășurate, permit desfășurarea unui învățământ de calitate în școală;
• 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
• Existența a numeroase concursuri ce permit o dezvoltare a spiritului competitiv în rândul elevilor și a cadrelor didactice;
• Plecarea părinților la lucru în străinătate, copiii fiind lăsați în grija bunicilor sau a altor rude, duce la o slabă motivație pentru
învățătură, în rândul elevilor
• 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;
• Evitarea schimbării propriei mentalităţi în sensul pozitivării atitudinii faţă de noile modificări în didactica învăţământului primar.
• Este reclamată absenţa manualelor şcolare la clasele a III-a, fapt ce generează dificultăţi în optimizarea procesului instructiveducativ.

• Asociația Părinților
,,Artur Gorovei"
• Poliția Mun. Fălticeni
• psihopedagog Onu
Mariana
Pentru o lume
fără violență!

Împreună
construim o
lume sigură !
• Reprezentanți ai
Jandarmeriei
Fălticeni;

• Asociația Părinților
,,Artur Gorovei";
• ▪Asociația Națională
a Crescătorilor de
Porumbei, filiala
Suceava,
•;
Vrem să trăim
într-o lume mai
bună!

Acțiune
pentru
prevenirea
delincvenței
juvenile

• Reprezentanții
Poliției Mun.
Fălticeni ;

• Părinții
elevilor
consiliați;
• psihopedag
og, Onu
Mariana;
• CJRAE
Suceava;
Ședințe de
consiliere
• psihopeda;
gogică

• seriozitatea și profesionalismul majorității cadrelor didactice,
acestea completând în mod frecvent și corect documentele;

• ore neconsemnate în condică, la sfârșitul semestrului şi chiar în perioada
vacanţei de vară ;
• există puncte scăzute la purtare, notate în creion; indisciplina sau numărul mare
de absențe pentru un elev trebuie sancționate prin scăderea mediei la purtare,
obiect regăsit în catalog la sfârșitul paginii;
• existau cataloage la care nu erau notate filele; la altele sunt notate paginile
(notându-se ambele fețe ale unei foi, nu mai există concordanță cu procesulverbal de la finalul catalogului – ce trebuie completat corect);
• absențele nu sunt notate în rubrica destinată acestora, ci în spațiul liber de mai
sus; la fel se întâmplă şi în cazul mediei la purtare; lipsa absențelor e notată cu
zero;
• la începutul vacanţei de vară încă mai erau cataloage neştampilate sau fără
semnătura directorului (prima sau ultima pagină);
• folosirea mai multor culori (negru şi albastru) în completarea cataloagelor;
• într-un singur catalog CNP-urile nu erau notate în rubrica destinată datelor
elevilor la sfârşitul anului şcolar.

Prof. Oşlobanu Mariana
Prof. Prisacariu Daria
Prof. Păduraru Simona
Prof. Trişi Alexandrina
Prof. Cepoi Oana
Prof. Pavăl Luminița
Prof. Balaci Gheorghita
Prof. Ciornei Alina
Prof. Ilincăi Daniela
Prof .Tofan Marghioala
Prof. Clipa Dumitriţa
Prof. Benke Carmen
Prof. Negre Adriana
Bibl. Stan Doriana

Reactualizarea și
îmbunătățirea site-ului şcolii

Organizarea și desfășurarea
Concursului Naţional
Interşcolar “Magia
Mărţişorului”

Susținerea Programului
Internațional Eco-Școala

Reevaluare în vederea
menținerii statutului de EcoȘcoală și a păstrării
Steagului Verde

Întâlnire cu membrii comisiei
de reevaluare a CCDG-ului

Organizarea lectoratului cu
părinții din semestrul II,
având ca temă

Organizarea concursului de
testare la limba engleză

Iniţierea activităţilor
educative şcolare şi
extraşcolare diferenţiate
care să răspundă socializării
tinerilor

Prezentarea activităţilor din
şcoală în mass-media
(radio, TV, presa scrisă şi
online locală, site-uri
educaţionale)

PUNCTE TARI

AMENINȚĂRI

•Implicarea din ce în
ce mai activă a
părinţilor în sprijinirea
actului educaţional
din şcoală.;

PUNCTE SLABE

•Lipsa de interes din
partea unor părinţi şi
comunicarea
insuficientă şi
ineficientă a
acestora cu şcoala.

OPORTUNUTĂȚI

•Colaborarea strânsă
a majorităţii
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

În cursul semestrului al II lea al anului şcolar 2015 -2016, comisia de
Prevenire şi Stingerea Incendiilor, precum şi Protecţia Civilă din cadrul şcolii şi-a

desfăşurat activitatea conform graficului întocmit şi a urmărit atingerea obiectivelor
propuse. Din fericire nu au avut loc incidente în cadrul unităţii.

A existat o strânsă colaborare între cadrele didactice, managerul unitaţii şi
responsabilul comisiei P.S.I. şi P.C, mai puţin partenerii noştri de proiect (ISU

Suceava). Diriginţii au prelucrat elevii la orele de dirigenţie, având diverse tematici cu
privire la apărarea împotriva incendiilor /a cutremurelor, dar şi a altor dezastre

naturale sau calamităţi care pot apare ca urmare a producerii lor inopinate sau a
nerespectării reglementărilor în vigoare legate de aceste aspecte.

S (PUNCTE TARI)
W (PUNCTE SLABE)
- organizarea activităţii de prevenire şi -finanţarea minimală a activităţii PSI;
stingere a incendiilor la termenele -numărul mic de activităţi destinate
prestabilite ;
acestui aspect din activitatea şcolii;
-informarea
angajaţilor
(cadre
didactice/nedidactice,
îngrijitori)
cu
privire la prevederile legislative P.S.I., dar
şi P.C. în vigoare, îmbunătăţite sau
actualizate/modificate prin Ordonanţe
de urgenţă ;
- informarea elevilor cu privire la
prevederile legislative P.S.I., dar şi P.C;
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.

T (AMENINŢĂRI)
-aducerea de către elevi a unor
substanţe cu risc de incendiu;
-nerespectarea regulilor de prevenire și
stingere a incendiilor poate duce la
provocarea unor evenimente cu urmări
grave;















S (PUNCTE TARI)
elaborarea planului de prevenire şi protecţie, cât şi de prevenire a
riscurilor profesionale;
programul de instruire individuală (realizat pe clase, laboratoare, •
săli de sport);
Testarea psihologică a personalului şcolii;
expunerea normelor de protecţie a muncii în locuri vizibile:
ateliere, laboratoare, cabinet;
existenţa camerelor de supraveghere asigură bună desfăşurare a
programului instructiv-educativ;
cunoaşterea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
cunoaşterea şi respectarea Regulamentului de ordine interioară;
igienizarea şcolii.
O (OPORTUNITĂŢI)
colaborarea cu medicul de medicina muncii (serviciile externe de 
prevenire şi protecţie) în vederea implementării/ coordonării

măsurilor de prevenire şi protecţie;
elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau
aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru
desfăşurarea unor activităţi;

W (PUNCTE SLABE)

lipsa parţială a echipamentului de protecţie;

T (AMENINŢĂRI)
deteriorarea echipamentelor existente;
circulaţia elevilor de la corpul A la corpul B şi
invers, neînsoţiţi.

S (PUNCTE TARI)

W (PUNCTE SLABE)

- interesul și receptivitatea elevilor antrenați în activități;
- implicarea familiilor în conștientizarea de către elevi a normelor - lipsa dotărilor;
rutiere;
-programa și manualele școlare prevăd prea puține lecții
- activitățile desfășurate au îmbinat partea teoretică cu cea
speciale de educație rutieră;
practică- aplicativă.

O (OPORTUNUTĂȚI)
- orele de consiliere a părinților și lectoratele cu părinții, orele
de educație civică, de diriginție, de lb. română, acțiunile cu
tematică rutieră și activitățile extrașcolare proiectate și
desfășurate în Săptămâna Școala Altfel contribuie la educația
copiilor în scopul prevenirii accidentelor rutiere;
- ar fi oportună achiziționarea a două biciclete pentru elevi și a
20 de jaloane necesare ca material didactic.

T (AMENINȚĂRI)
- circulația autoturismelor pe strada din apropierea școlii, graba
și neatenția elevilor în timpul deplasărilor de la și spre școală,
deplasarea în grabă a elevilor de la un corp de clădire la altul în
timpul pauzelor pot crea situații favorabile producerii unor
accidente rutiere.

Descriere succintă/
Rezultate
Propunerea unor instrumente de Membrii CEAC, responsabil comisie Elaborarea unor chestionare, aplicarea şi
evaluare de către CEAC;
interpretarea
acestora,
valorificarea
rezultatelor.
Evaluarea
şi
autoevaluarea Membrii CEAC, responsabil comisie, Profesorii au completat fişele de evaluare
portofoliului didactic;
cadre didactice
a portofoliului didactic, având posibilitatea
să-şi autoevalueze conţinutul acestuia
urmărind punctele trecute pe fişa.
Denumirea activităţii

Participanţi

Conferinţa judeţeană CEAC Responsabili
desfăşurată la Şc. Gimn. Cornu Fălticeni
Luncii;

Completarea platformei CEAC.

CEAC din zona Şcolile evaluate de ARACIP au prezentat
modul cum au fost evaluate, experienţele
evaluării şi rezultatele acesteia.

Responsabil comisie

Introducerea în platforma şcolii a
activităţilor de evaluare şi îmbunătăţire ce
s-au realizat .

S (PUNCTE TARI)
W (PUNCTE SLABE)
Urmărirea obţinerii unui plus de calitate în actul Lipsa unui spaţiu şi a unei minime dotări necesare desfăşurării
educaţional .
activităţii comisiei.
O (OPORTUNUTĂŢI)
T (AMENINȚĂRI)
Susţinerea obiectivelor manageriale de către Managementul deficitar al timpului.
Asociaţia Părinţilor şi Consiliul Local.

PUNCTE TARI






implicarea tuturor cadrelor didactice în comisii 
de lucru, funcționale, la nivelul școlii;
aspecte pozitive evidențiate de către
reprezentanții ISJ în urma inspecțiilor tematice 
efectuate;
constituirea celor trei clase pregătitoare;


OPORTUNITĂȚI





comunicarea directă și în timp real cu diferite 
departamente din ISJ, Primărie şi alţi 
parteneri educaţionali;
cadre didactice tinere, cu disponibilitate de a
se implica în activităţile derulate la nivelul 
şcolii şi de a colabora cu ceilalţi colegi;

PUNCTE SLABE

lipsa de reacție a responsabililor unor comisii
când au de raportat situații, concluzii,
analize;
comunicare ineficientă între anumite cadre
didactice și părinții din cadrul colectivelor pe
care le coordonează;
implicare deficitară a unor colegi în
rezolvarea unor situații apărute în cadrul
colectivelor, ;
AMENINȚĂRI

neîncadrarea în costul standard;
pericolul comasării unor clase (a VII-a), cu
efect asupra Proiectului de încadrare din
anul şcolar 2016-2017;
lipsa de comunicare cu partenerii
educaţionali, în vederea soluţionării situaţiilor
critice la nivel de şcoală, permiţând crearea
unei imagini negative a şcolii;

PUNCTE TARI







PUNCTE SLABE

promovarea unei oferte educaționale centrate 
pe interesele elevului;

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

interes scăzut pentru performanță școlară;
înregistrarea a trei elevi cu situația de
amânați anual și a unui număr de 3
repetenți;

OPORTUNITĂȚI
interes ridicat din partea cadrelor didactice pentru 
formarea continuă;
disponibilitatea colegilor de la catedra de limba
română și matematică, alături de învățătorii claselor 
a II-a și a IV-a, pentru a asigura pregătirea
suplimentară a elevilor ce vor susține evaluarea
națională;

AMENINȚĂRI
lipsa implicării unor cadrelor didactice în activități
recuperatorii prin aplicarea de programe remediale
pentru elevii cu situații scăzute la învățătură;
număr redus de ore de pregătire suplimentară la
disciplinele cu mulţi corigenţi, ca măsură de
prevenire a acestei situaţii;













PUNCTE TARI
disponibilitatea unor cadre didactice şi a elevilor de
a fi implicate în proiecte și parteneriate
educaționale;
colegi ce fac parte din corpul metodiștilor, al
Consiliului consultativ și Corpul național de experți
în management educațional;
implicarea cadrelor didactice pentru pregătirea
elevilor ce vor susține evaluări naționale (clasele 2,
4, 6, 8);
părinţi ce susţin participarea copiilor dispuşi spre un
efort intelectual ridicat, la competiţii şcolare,
asigurând resursele materiale necesare;
OPORTUNITĂȚI
lipsa de popularizare în rândul părinților a
activităților derulate în școală, prin evitarea
convocării acestora la lectoratele cu părinții unde se
promovează activitățile Asociației de Părinți „Artur
Gorovei”;
atragerea unui număr tot mai mare a copiilor din alte
circumscripții și din localități limitrofe;










PUNCTE SLABE
familii ale elevilor cu resurse financiare minime;
crearea premiselor de a accepta elevi cu reale
probleme de adaptare și carențe în actul instructiveducativ, datorită numărului redus de elevi la nivel
de școală, chiar dacă nu au certificate eliberate de
CJRAE;
lipsa de disponibilitate a unor colegi de a participa
la lectoratul cu părinţii (o întâlnire/semestru);
dificultăţi întâmpinate de unii colegi în a relaţiona
cu unele colective de elevi, aducând un mare
deserviciu întregului corp profesoral;
AMENINȚĂRI
lipsa de interes a unor părinți în urmărirea
programului elevilor și a pregătirii;
colective de elevi sub efectiv:
o II B și II C;
o V C, VII B, VIII B;

PUNCTE TARI









asigurarea calității tuturor serviciilor furnizate de școală și 
utilizarea eficientă a resurselor pentru susținerea 
priorităților educaționale;
igienizarea/ văruirea sălilor de clasă, în regie proprie;
achiziționarea a 2 videoproiectoare, 1 lap-top, 1 TV LCD,
2 imprimante, a 20 de mese școlare, a unui apparat foto,
2 seturi de boxe,1unitate central- în valoare de 12 500 lei;
investiții de la corpul A: înlocuirea lambriurilor; înlocuirea
centralei termice și a rețelei de energie termică; înlocuirea
ușilor;
investiții la corpul B: reparații și anveloparea exterioară a
școlii;

OPORTUNITĂȚI





implicarea reprezentanților Consiliului Local în demararea 
și finalizarea unor reparații;
implicarea reprezentanților părinților în viața școlii, în
vederea susținerii reparațiilor/modernizărilor necesare;

reparația parchtului de la corpul B;
promovarea și recompensarea copiilor cu rezultate
deosebite obținute la olimpiade;


PUNCTE SLABE
existența bibliotecii într-un spațiu necorespunzător;
manuale noi în număr redus, datorită lipsei de
fonduri;

AMENINȚĂRI
costurile ridicate de transport și întârzieri în ce
privește decontarea navetei elevilor din mediul
rural;
pagube înregistrate constant prin deteriorarea
plaselor de gard, ce trebuie frecvent înlocuite, în
urma tăierii de către copiii ce vin să se joace pe
terenul de sport, după-amiaza;
slaba finanțare ce revine școlii (salarizare și
investiții) prin aplicarea formulelor standard de
calcul per/elev;








PUNCTE TARI
desfășurarea unei game variate de activități
extracurriculare în parteneriat cu partenerii locali și
naționali;
acțiuni cu implicarea colectivului de elevi al școlii prin
activitățile cu impact pozitiv, promovate de Consiliul
Elevilor, de la nivelul școlii;

OPORTUNITĂȚI
continuarea proiectelor ce au avut un feed-back
pozitiv;
apariții în mass-media a rezultatelor obținute de elevii
școlii și de promovare a acțiunilor la care au luat parte
(„Cronica de Fălticeni”, „Ziarul de pe Net”, „Monitorul
de Suceava”, „Obiectiv”, Radio AS);






PUNCTE SLABE
lipsa unor sponsorizări ce să ne permită
recompensarea tuturor copiilor cu performanțe;
insuficienta implicare a elevilor în campania de
colectare selectivă a deșeurilor;
slaba promovare pe site-ul școlii de
www.alicuza.falticeni.ro a activităților derulate;

AMENINȚĂRI
●implicarea în organizarea unor proiecte
educaționale vizează și o componentă materială;
●dezavantajul creat de programele școlare încărcate
ce nu permit dezvoltarea componentei educative la
nivelul dorit;

