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INTRODUCERE
Şcoala Gimnazială Strunga funcţionează ca o entitate unitară, creată prin efortul conjugat al

structurii manageriale, al personalului școlii, al beneficiarilor direcți, al comunității locale, al

Inspectoratului Şcolar Judeţean Iași și al altor parteneri implicați.

În anul şcolar 2018-2019, Şcoala Gimnaziala Strunga şi-a propus să promoveze o educaţie de

calitate, centrată pe elev, pe nevoile şi interesele acestuia, astfel încât să îi asigure succesul la şcoală, să îi

faciliteze formarea de competenţe, abilităţi, atitudini, în deplină concordanţă cu programa şcolară.

În întreaga activitate desfăşurată, conducerea şi cadrele didactice ale Scolii Gimnaziale Strunga au

urmărit crearea unui climat deschis, stimulativ caracterizat prin dinamism, cooperare, muncă în echipă,

respect reciproc, ataşament faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare.

CONTEXTUL LEGISLATIV
Documentele legislative care ne-au ghidat şi orientat activitate au fost următoarele :

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România

 Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul „Educație”;

 Ordinele, metodologiile, regulamentele, notele, notificările, adresele Ministerului Educației

Naţionale;

 Raportul privind starea învăţământului în judeţul Iași, anul şcolar 2018/2019

 Proiectul planului managerial al Inspectoratului Şcolar al Judetului Iași pentru anul şcolar 2018-

2019

 Legea privind asigurarea educaţiei în educaţie – O.U.G. nr. 75/2005 cu modificările şi

completările ulterioare

 Statutul elevului ,

 Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii

 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar

aprobat prin O.M.E.N. nr. 5079 /2016 cu modificările şi completările ulterioare

 Analiza Swot.

ANALIZA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL .
PREZENTAREA MISIUNII SI A OBIECTIVELOR SCOLII

VIZIUNEA şcolii o reprezintă creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene,

într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.
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MISIUNEA pe care şi-a asumat-o Şcoala Gimnazială Strunga este aceea de a promova o

educaţie de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat

pe valori morale. Se urmăreşte ca fiecare să beneficieze de şansa dezvoltării unei personalităţi

armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun

cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi

schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii. Dorim să

satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre

schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice, prin

încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice şi oferirea de oportunităţi concrete pentru

dezvoltarea individuală a fiecăruia. In acest sens, scoala a elaborat strategii diferenţiate menite să

faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică,

religioasă sau de altă natură, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.

Valorile promovate sunt :

 Dezvoltare: perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea copetenţelor

profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de

lucru.

 Calitate şi eficienţă: furnizarea de servicii de calitate, care să contribuie la creşterea

calităţii activităţii instructiv - educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi

implicând toţi actorii educaţionali.

 Lucrul în echipă: dezvoltarea unui climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe

seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode

participative şi consultative.

 Colaborare: promovarea respectului reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă

cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional , european

cu atribuţii în domeniul educaţiei.

Pentru anul şcolar 2018-2019, Şcoala Gimnazială Strunga şi-a propus atingerea următoarelor

obiective :

 Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul

educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei;

 Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui

învăţământ de calitate;
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 Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative

care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea

în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean;

 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării

activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;

 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale,

naţionale şi europene.

PLAN DE ŞCOLARIZARE- nr. clase : 24

G. P.N. Fedeleșeni- 1 grupă G.P.N.-Fărcășeni- 2 grupe

G.N.P. Crivești- 1 grupă G.P.N. Strunga- 1 grupă

Resurse umane (2018/2019)

a. Informaţii privind personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

Şcoala dispune de personal didactic calificat.

- total norme didactice: 32,29

- numǎr cadre didactice: 34, din care 23 femei şi 11 bărbaţi

Calitatea personalului didactic:

Poziţia pe

post

Titlul de

doctor

Gradul

didactic I

Gradul

didactic II

Gradul

definitiv

Debutanti Total

Titulari 1 10 4 6 0 21

Suplinitori 0 2 2 4 4 12

Necalificaţi 0 0 0 0 0 0

Asociati 0 0 0 1 0 1
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Total 1 12 6 11 4 34

Distribuirea personalului didactic pe cicluri de învăţământ:

Ciclul preprimar:

Poziţia

pe post

Titlul

de doctor

Gradul

didactic I

Gradul

didactic II

Gradul

definitiv

Debutanti Total

Titulari 0 1 1 1 0 3

Suplinitori 0 0 0 1 1 2

Necalificati 0 0 0 0 0 0

Total 0 1 1 2 1 5

Ciclul primar:

Poziţia

pe post

Titlul

de doctor

Gradul

didactic I

Gradul

didactic II

Gradul

definitiv

Debutanti Total

Titulari 0 5 1 2 0 8

Suplinitori 0 0 1 1 0 2

Necalificati 0 0 0 0 0 0

Total 0 5 2 3 0 10

Ciclul gimnazial:

Poziţia

pe post

Titlul

de doctor

Gradul

didactic I

Gradul

didactic II

Gradul

definitiv

Debutanti Total

Titulari 1 4 2 3 0 10

Suplinitori 0 2 1 3 3 9

Necalificati 0 0 0 0 0 0

Total 1 6 3 6 3 19

- raportul numǎr elevi / numǎr cadre didactice – 392/34 = 11,5294 elevi / 1 cadru didactic

Personal didactic auxiliar : 2

- total norme: 2

Personal nedidactic : 12

- total norme: 9,75
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In general pregǎtirea personalului didactic asigurǎ realizarea unei activitǎţi eficiente. Între

membrii colectivului existǎ un climat de cooperare şi întrajutorare, cadrele didactice cu experienţǎ fiind

dispuse sǎ colaboreze şi sǎ împǎrtǎşeascǎ din experienţa lor celor mai tineri.

Exceptându-i pe cei înscrişi la gradele didactice, un numǎr restrâns de cadre didactice participǎ la
cursurile de formare continuǎ şi la cursurile de învǎţare a utilizǎrii calculatorului şi a platformei AeL.
Aproape 80 % din orele de curs se realizeazǎ dupǎ metode tradiţionale de învǎţare, multe cadre didactice
nu utilizeazǎ metode de predare centrate pe elev.

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢATURĂ ŞI STAREA DISCIPLINARĂ

Număr de elevi :

Anul

şcolar

Total Preprimar Primar Gimnazial

Clase Efectiv Grupe Efectiv Clase Efectiv Clase Efectiv

2018-2019 24 392 5 80 10 172 9 140

Nivelde

invata

mant

Clasa Numar elevi Promovabilit

ate

Pierderi scolare

Inscrisi la

inceputul

anului

scolar

Plecati

la alte

unitati

Veniti

de la

alte

unitati

Ramasi la

sfarsitul

anului

scolar

Nr.

elevi

%

Repe-

tenti

Abandon

scolar

Preprimar 80 5 7 85

Primar 172 1 4 175 173 98,85 2

Gimnazial 140 3 0 137 122 89,05 12 3

Rezultate scolare

Anul scolar 2018-2019

a) distributia elevilor în functie de medii la sfârşitul anului şcolar

Medii 5 - 5,99 6 - 6,99 7-7,99 8-8,99 9 - 10

Primar 9 16 18 21 62

Gimnazial 0 23 38 27 32

b) rezultate la Evaluarea natională

c)
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Anul scolar 2018-2019

Absolventi Elevi inscrisi la

evaluare

Elevi cu medii peste 5 Procent promovare

42 24 19 79,16

Note

obtinute note sub 5

note

intre 5-

5,99

note

intre 6-

6,99

note

intre 7-

7,99

note

intre 8-

8,99

note

intre 9-

9,99

note

de

10

Limba

romana 4 6 5 5 3 1 0

Matematica

4 10 4 3 3 0 0

Medie

evalure 5 7 5 4 3 0 0

ANUL SCOLAR 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Nr. elevi Procent Nr. elevi Procent Nr. elevi Procent

Şcoala Strunga 26 13- 50% 21 13-

61,9%

14 10-

71,42%

Nivel Judeţean 80,8% 84,8% 77%

2018-2019- 79,16

d) Procentul de promovare pe cicluri

Anul scolar Procent promovare

ciclul primar

Procent promovare

ciclul gimnazial

2018-2019 98,85 91,12

e) Starea disciplinara:

Anul

scolar

Total

elevi

Note sub 7

la purtare

Procent Note de 7-

9,99 la

purtare

Procent Note de 10

la purtare

Procent

2018-2019 397 17 4,28 44 11,08 336 84,63

f) Media de absenţe:
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An

scolar

Nr.

elevi

(primar)

Nr.

total

absente

(primar)

Media

de

absente

pe elev

(primar)

Nr.

elevi

(gimna-

zial)

Nr.

total

absente

(gimna-

zial)

Media

absente

pe elev

(gimna-

zial)

Nr.

elevi

(scoala)

Nr.

total

absente

(scoala)

Media

de

absente

pe elev

(scoala)

2018-

2019

175 840 4,8 137 6934 50,61 312 7774 24,91

Aprecieri asupra rezultatelor obţinute

 în general, se remarcă o constantă în ceea ce privește rezultatele E.N., deosebirea fiind la

numărul mai mic al elevilor promovați la finele clasei a VIII-a

 rezultatele au forst , în general, în conformitate cu cele obţinute la clasă.

Printre cauzele care au determinat unele rezultatele slabe obţinute de unii elevi, s-au identificat

următoarele :

 tratarea cu superficialitate a importanţei Evaluării Naţionale și a orelor de pregătire suplimentară a

elevilor;

 motivaţia scazută a elevilor pentru admiterea la liceu din punctul de vedere al notelor obţinute la

Evaluarea Naţională;

 absenţa pragului minim, nota 5 la Evaluarea Naţională, care să condiţioneze admiterea la liceu;

 legătura intermitentă dintre familie şi scoală;

 preocupările elevilor canalizate deseori spre alte domenii (sport, timp liber);

REZULTATE OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE

LOCUL II- OLIMPIADA RELIGIE CATOLICĂ- DOGARU ANDREEA DENISA- CLS. V-A STRUCTURA
FĂRCĂȘENI- ETAPA JUDEȚEANĂ- PROF. COORD. PĂULEȚ GABRIELA

LOCUL II OLIMPIADA RELIGIE CATOLICĂ- DOGARIU FRANCISCA -CLS. A V-A STRUCTURA
FĂRCĂȘENI- ETAPA JUDEȚEANĂ- PROF. COORD. PĂULEȚ GABRIELA

LOCUL III OLIMPIADA RELIGIE CATOLICĂ- GABOR DENISA PAULA - CLS. A VI-A STRUCUTRA
FĂRCĂȘENI- ETAPA JUDEȚEANĂ- PROF. COORD. PĂULEȚ GABRIELA

CONCURSUL INTERDISCIPLINAR LB. ENGLEZĂ-TIC SNOW CAPPED ENGLISH -PROF. COORD. A
ECHIPELOR - MALANCA ILINCA ȘI CARARE MIRELA



Prezentat in Consiliul profesoral din data de 17.10.2019
Page 9

1. LOCUL III- CÂTEA DENIS- CLS. A V-A STRUCTURA FĂRCĂȘENI,

2. LOCUL III- MARELE MIHAI/ CLS. A VI-A STRUCTURA FĂRCĂȘENI

3. MENȚIUNI: CIOBANU DENISA-CLS. A V-A, DOGARU ANDREEA, CLS. A V-A

GABOR DENISA PAULA, LIVADARIU IUSTIN- CLS. A VI-A -STRUCTURA FĂRCĂȘENI

CONTROLUL CALITĂŢII PRIN INSPECŢIA ŞCOLARĂ

In anul şcolar 2018-2019, Şcoala Gimnazială Strunga a fost verificată prin urmatoarele

inspectii scolare:

Semestrul I

Verificarea modului de organzare și asigurare cu manuale şcolare a unităţilor de învăţămât"-

Inspecţie tematică, I.Ş.J Iași , oct,.2018 , realizată de inspector prof. Lesenciuc Mihaela, ISJ Iași

Verificare procesului instructiv-educativ- inspector prof. Lesenciuc Mihael, ISJ Iași

Semestrul al II-lea

Verificarea respectării reglementărilor în vigoare privind situațiașcolară a elevilor în perioada

2015-2019, expert MEN București

Control privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă , I.S.U. Iași

Verificare managerială- iunie 2019, inspector prof. Iordăchioaia Cristinel, ISJ Iași

Furnizarea laptelui şi a produselor alimentare în instituţiile şcolare - inspecţie realizată de

reprezentanţi ai A.P.I.A. Iași, august 2019

În general nu au fost identificate deficienţe, neregului, iar acolo unde au existat

recomandări s-au iniţiat demersuri pentru soluţionarea acestora .

MANAGEMENT

In acest domeniu s-au avut in vedere urmatoarele:

• elaborarea tuturor documentelor manageriale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin

consultarea tuturor partenerilor şi beneficiarilor educaţionali si aplicarea acestora în activitatea

desfăşurată.

• aplicarea corectă a legislaţiei în domeniul managementului instituţional
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• îmbunătățirea sistemului de control managerial intern, în conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 al

SGG din 12/06/2015 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 22/06/2015 pentru

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pe parcursul anului scolar 2018-2019 au fost intocmite in timp util documentele manageriale

ale scolii, respectiv:
Graficul sedintelor Consiliului profesoral;

Graficul sedintelor Consiliului de administratie;

Graficul asistentelor la clasa;

Planurile manageriale ale comisiilor metodice si ale comisiilor pe probleme de lucru .

Graficul lucrărilor semstriale .

Aceste documente au fost dezbatute si aprobate in Consiliul profesoral, respectiv în Consiliul de

Administraţie .

Desfasurarea procesului de invatamant s-a realizat in concordanta cu documentele manageriale ale

şcolii, instrucţiunile, procedurile I.Ş.J. Iași, Legea Educaţiei Naţionale, Regulamentul cadru de organizare

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii .

Pentru buna desfăşurare a procesului de ȋnvăţământ s-au elaborat şi aprobat la nivelul şcolii

diferite proceduri, s-au ȋncheiat şi s-au derulat parteneriate cu instituţii locale, cu care s-a colaborat

permanent.

Normarea, ȋncadrarea, salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic s-a făcut

cu respectarea planului –cadru, a Legiilor în vigoare.

Statele de plata ale salariilor se ȋntocmesc pe baza Statelor de personal avizate de I.Ş.J. Iași.

La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru gestionarea, gospodărirea, dotarea ,

autodotarea, îngrijirea patrimoniului.

In acest sens, a fost reconditionat mobilierul scolar, s-au achizitionat diferite obiecte, piese de

mobilier, au fost procurate diverse materiale didactice, materiale de curăţenie, cu bani din fonduri proprii.

Și al reprezentanţilor comunităţii locale.

Parteneriatul scoala –familie la nivelul scolii s-a concretizat prin : organizarea lectoratelor cu

parintii; implicarea parintilor in diferite activităţi ale şcolii; participarea reprezentanăilor parinţilor la

Consiliul de Administraţie al şcolii;derularea unor proiecte, activităţi comune la nivelul şcolii , al

comunităţii, cu participarea părinţilor.

ACTIVITATEA PERSONALULUI

Cadre didactice -perfectionare
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1.BARTIC GABRIELA IC1-GR.II Lb. română
2.GHETAU IULIAN- IC1 GR II-Biologie
3.CIOBANU DUMITRU IC1 GR.I-Franceza
4.ANGHELUTA OANA IC1GRI- Istorie
5.MALANCA IOANA ILINCA DEF.-Engleza
6.ROSCANEANU LOREDANA DEF.-Matematica

Activităţi de perfecţionare :

1. Cursul Strategii de predare-învățare în învățământul preuniversitar- organizate de INFOEDUAȚIA
Iași la Școala Gimnazială Strunga- particianți 23 cadre didactice din școală.- martie 2019

2. Atelier de formare pt scrierea proiectelor Erasmus KA2- ISJ Iași- prof. Malanca Ilinca;- febr 2019

3. How primary children learn & Clasroom management- British Council Iași- prof. Malanca Ilinca, -mart
2019

Activităților demonstrative susținute la nivelul comisiilor metodice din școală și la nivelul cercurilor

pedagogice zonale:

- Prof. Harbuz Ionel- comisia Om și societate

- Prof. Ciobanu Bogdan- comisia diriginților
- prof. Bartic Gabriela- comisia diriginților

EVALUAREA PERSONALULUI

Cadrele didactice au fost evaluate prin asistenţe la clase, inspecţiile curente, inspecţiile speciale

desfăşurate ȋn şcoală.Ȋn urma asistenţelor desfăşurate s-a constatat o bună pregătire metodică şi ştiintifică

a cadrelor didactice .

La evaluarea anuală a activităţii, ȋntreg personalul, atât didactic, cât şi didactic auxiliar şi

nedidactic a obţinut calificativul "Foarte bine" cu excepția d-nei învățătoare Iuganu Tudorița și a d-nului

prof. Dominte Costache( Bine).

Activitatea managerială a drectorului a fost evaluată de I. Ş.J. Iași şi a fost apreciată cu

calificativul "Foarte bine."

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL COMISIILOR METODICE

INVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Comisia metodică a profesorilor din învăţământul primar şi-a desfăşurat activitatea pe baza

planului managerial care a avut următoarele puncte strategice:



Prezentat in Consiliul profesoral din data de 17.10.2019
Page 12

 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare;

 Utilizarea de strategii activ-participative;

 Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;

 Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare.

 Organizarea de activităţi extracurriculare;

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;

 Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;

 Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste;

 Colaborarea şcoală –familie-comunitate locală.

Activitatea comisiei metodice a ȋnvăţătorilor s-a desfăşurat după planul managerial dezbătut şi

aprobat în cadrul comisiei metodice si a planificarii activitatii care a cuprins:

 Reorganizarea comisiei metodice .

 Reînnoirea bazei de date a membrilor comisiei.

 Prezentarea Raportului de activitate pe anul şcolar precedent

 Prezentarea planului managerial, a tematicii şedinţelor Comisiei metodice pe semestrul I

 Participarea ca propunători și parteneri, in cadrul unor proiecte educaționale- Ziua Internationala

a educatiei

 Elaborarea, aplicarea, interpretarea testelor iniţiale. Stabilirea planului de măsuri la nivelul

comisiei metodice în urma administrării lor .

Pregătire pentru olimpiade şi concursuri şcolare:

 constituirea loturilor de elevi participante la diferite concursuri

 derularea programelor de pregătire suplimentară.

 participare la concursuri şcolare: Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţa

COMPER-etapa I: ComPer- ComPer-Mate 2000 , Gazeta Matematică Junior- etapa I;

Concursul județean Lectură și imagine, etc.

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Comisia metodică “Limbă si comunicare’’ şi-a propus in anul scolar 2018 -2019 următoarele

obiective:

 Proiectarea activităţii didactice pe baza programelor școlare în vigoare, cu accent pe unitatea de

învăţare;

 Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activ - participative;

 Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare;



Prezentat in Consiliul profesoral din data de 17.10.2019
Page 13

 Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;

 Evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor pentru Evaluarea Națională la

disciplina limba și literatura română, precum și a elevilor participanți la olimpiadele școlare;

 Interes pentru dezvoltarea prestigiului școlii.

Planificările şi proiectarea activităţii didactice au fost întocmite şi predate la timp. Lecţiile au fost

minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se materiale didactice diverse şi metode

participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost antrenaţi în realizarea

diferitelor proiecte și portofolii. S-au aplicat evaluări inițiale, semnalându-se greșelile frecvente, s-au

propus măsuri de ameliorare, s-au aplicat permanent evaluari formative și sumative, s-a organizat și

desfășurat un program de pregatire a elevilor claselor a VIII-a pentru recuperarea/consolidarea noțiunilor,

în vederea susținerii Evaluării Naționale.

Activităti scolare si extrascolare desfăsurate în cadrul comisiei au fost :

 “Ziua Europeană a Limbilor Străine”, sărbătorită pe 26.09.2018

 . “Ziua Internaţională a Educaţiei, 5 octombrie 2018.

 Halloween 31 octombrie 2018

 “Eminescu la ceas aniversar” - program artistic dedicat aniversării naşterii poetului Mihai

Eminescu şi a Zilei Culturii Naţionale.

Pregătirea şi participarea la olimpiadele şi concursurile şcolare:

 Olimpiada de Limba şi literatura română - rural;

 Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă;

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
În anul şcolar 2018-2019 activitatea profesorilor din cadrul comisiei s-a desfăşurat pe trei

coordonate:

 Activităţi curriculare

 Activități extracurriculare/Concursuri şi olimpiade şcolare

 Formare profesională continuă / perfecţionare.

Principalele activităţi desfăşurate au fost:

 Studierea curriculum-ului, întocmirea planificările calendaristice si semestriale.

 Stabilirea loturile de elevi participanti la concursurile si olimpiadele scolare pentru anul in curs ,

precum si programul de pregatire suplimentara a acestora si ,in perioada decembrie- ianuarie s-a

desfasurat etapa pe scoala .

 preocuparea pentru formarea si dezvoltarea la elevi a unor abilitati de rezolvare a problemelor pe
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baza relationarii cunostintelor din diferite domenii, precum si pe inzestrarea lor cu un set de

competente, valori si atitudini menite sa le asigure o integrare profesionala optima; dezvoltarea

capacitatea de a intelege si interpreta fenomene fizice si chimice prin prisma sistemelor de legi si

principii specifice fizicii sau chimiei ,in relatie cu celelalte stiinte ale naturii, in scopul integrarii

sociale si profesionale.

 analiza testelor initiale pentru fiecare disciplina şi stabilirea unor masuri de imbunatatire a

rezultatelor.

 Activitate de perfecţionare prin dezbateri cu privire la proiectarea didactica, la selectarea

manulalelor scolare si celorlalte instrumente auxiliare de lucru utilizate in procesul de invatamant

si prin participarea la activitatile metodice din scoala ;

 participare la consfătuirile cadrelor didactice pe discipline si la activitatile cercurilor pedagogice

organizate pe discipline;

 susținerea unor lectii deschise si referate, conform programului de activitate semestrial.

 pregatirea elevilor in vederea sustinerii testelor initiale, a simularii Evaluarii Nationale

 desfăşurarea unui program de pregatire suplimentara .

OM ŞI SOCIETATE . SPORT SI ARTE

In anul şcolar 2018-2019, membrii comisiei metodice „Om şi societate. Sport şi arte” şi-au

desfăşurat activitatea în deplină concordanţă cu planul managerial şi obiectivele stabilite .

Prin activităţile desfăşurate s-a avut în vedere : promovarea unui act didactic de calitate , creşterea

interesului elevilor pentru studiul disciplinelor cuprinse în aceste arii curriculare, prevenire eşecului şcolar

şi stimularea performanţei .

Toate cadrele didactice membre ale comisiei şi-au relizat la timp şi în deplina conformitate cu

reglementările şi programa şcolară documentele manageriale, palnificările , au realizat evaluări corecte ,

obiective , în deplină concordanţă cu procesul de predare-învăţare , elaborând şi aplicând diferite

instrumente de evaluare , au manifestat preocupări pentru pregătirea şi formarea profesională, participând

la diferite activităţi de formare .

Conform programului de activităţi, stabilit la începutul anului şcolar, s-au desfăşurat următoarele

activităţi :

 Reorganizarea comisiei metodice şi reînnoirea bazei de date a membrilor comisiei .- septembrie

2018

 Ziua Internaţionala a Educaţiei

 Ziua Naţională a României;

 Sarbatori de iarna la romani -activitati cultural artistice dedicate sarbatorilor de iarna.
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 Unirea Principatelor Române;

- 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România;

 Ziua Europei/ Ziua Independenţei Naţionale,/ Ziua Victoriei

 activităţi educative ȋn cadrul programului Şcoala altfel

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE

La începutul anului şcolar 2018-2019, s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a

activităţii educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative

extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi, planificarea şedinţelor cu părinţii.

S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programe de activitate ale

acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-

back-ul.

S-au actualizat punctele de informare din şcoală referitoare la activitatea educativă şcolară şi

extraşcolară si s-au creat altele noi, facilitându-se, astfel, o mai buna cunoaştere a acestui tip de activităţi.

Peofesorii pentru învăţământul primar și diriginții au participat la toate activitatile educative ale

scolii.

Activitatile extrașcolare desfasurate la clasa au fost popularizate la nivel local: prin intermediul

membrilor comunității locale, la nivel national si international pe site/ul școlii thenextgenerationsgv2.ro

S-au derulat pe parcursul anului proiecte educaţionale dedicate mai multor evenimente:

 Constituirea consiliului elevilor. Alegerea reprezentantului elevilor. Prelucrarea si îmbunătățirea

regulamentului de ordine interioara.

 26 Septembrie - Ziua limbilor europene

 5 octombrie- Ziua Internaţională a cadrelor didactice

 9 Octombrie Ziua Naţională a Holocaustului

 ’’Sărbatorim Halloween-ul pe 31 Octombrie”-

 13- 17 noiembrie - Săptămâna Educaţiei Globale - “ Lumea mea depinde de noi”

 1 Decembrie – La multi ani,Romania!” - program artistic , expozitie de desene , afise, postere,

 Sarbatorile la crestini – cofectionare de felicitari si podoabe decorative specific sarbatorilor de

iarna

 Carnavalul zapezii- program artistic

 Eminescu – program artistic dedicate aniversarii nasterii poetului, prezentari si expozitie de carte,

recitaluri de muzica si poezie

 Spre centenarul marii Uniri - 23 ianuarie 2018, la nivelul şcolii s-au organizat activităţi pentru a

marca semnificaţia zilei de 24 Ianuarie 1859, " cea mai frumoasă zi a neamului românesc"

 Ziua Internationala a Non-violentei in scoli
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 Sarbatorile Pascale”- Expoziţie de icoane/desene/ouă roşii

 Parteneriatul scoala – familie – conditie a succesului in activitatea educativa.- Sedinte cu

parintii pe clase, apoi pe scoala in vederea realegerii comitetului reprezentativ al parintilor in anul

scolar 2018-2019.

 “8 MARTIE” - Expoziţii de mărţişoare, felicitări în limba română şi limbile străine studiate,

prezentări Power Point

 04.04.2019-proiect de voluntariat "Din suflet pentru suflet!"

 9 MAI, zi Ziua Independenței Naționale a României, Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei

 Campania globala pentru educatie – Salvati Copiii - desene , afișe , postere, expuneri,

convorbiri, referate, discuţii pe teme prevenirii bullying-ului în mediul şcolar;

 Activitati Ziua Mediului, Ziua invatatorului, 5 Iunie.2019;

Au fost încheiate mai multe parteneriate educaţionale şi s-au realizat colaborări cu:

 Poliţia comunei Strunga

 UAT Strunga

 Biblioteca comunei Strunga

 Organizaţia "Salvaţi copiii" România

PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI

A reprezintat o preocupare permanenta a colectivului de cadre didactice . Aceasta s-a realizat prin:

 Discutii, dezabteri in cadrul orelor de consiliere si orientare

 O stransa legatura cu familia , mai ales in cazul elevilor predispusi la acţiuni de violenţă .

 O permanentă colaborare cu instituţiile locale: Poliţia, Poliţia locală,

 Activităţi educative: 30 Ianuarie -Ziua Internaţională a non-violenţei în şcoli

Urmare a activităţilor desfăşurate, la nivelul şcolii nu s-au înregistrat în acest an şcolar fapte grave

de violenţă.

PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII

S- a realizat prin: integrarea copiilor cu dificultăti de invatare in procesul isntructiv-educativ,

adapatarea metodelor de lucru, a demersului didactic la nevoile si interesele elevilor, recurgerea, la nevoie

la strategii de diferentiere, valorizarea in cadrul procesului didactic si a activitatilor educative desfasurate

la nivelul scolii a tuturor elevilor, promovarea unor proiecte si programe educative care vizează educatia

pentru drepturile omului, drepturile copilului, combaterea xenofobiei, a discriminarii etc .

Exp :

 activitatile educative desfasurate in cadrul programului "Săptămâna Educatiei Globale", pe

tema drepturilor copiiilor, combaterii bullying-ului ( noiembrie 2018 ) .
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 întâlnire cu reprezentanţi ai Institutului Român pentru Drepturile Omului şi discuţii purtate pe

tema prevenirii şi combaterii bullying-ului, integrării şi asigurării succesului şcolar pentru

elevii care aparţin unor grupuri vulnerabile;

 proiect educational „STOP BULLYING-ULUI ÎN ŞCOALA MEA

 proiect educaţional "TOŢI COPIII LA ŞCOALĂ!"

 "CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE", pe tema drepturilor copiiilor, combaterii

bullying-ului ( mai 2019 ) .

SCOALA ALTFEL - MARTIE 2019

A presupus o gama variata de activitati scolare si extrascolare desfasurate in sala de clasa , dar si

in medii informale sau non-formale care au permis formarea si dezvoltarea la elevi a unor a abilitati,

competente precum: spirit civic, voluntariat, munca in echipa , participare , dezvoltarea increderii in sine,

cunoasterea si promovarea drepturilor omlui, drepturilor copiilor, dezvoltarea spiritului antreprenorial etc.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:

 Lumea minunată a cinematografiei. - vizionarea şi interpretarea filmului MINUNEA”,
 „Tradiţii şi obiceiuri pascale”,
 „Fii voluntar în comunitatea ta! – 4/4 FOR FRIENDS”.
 „Romania 100 – SARBATORIM ROMANIA IMPREUNA”,
 2018 – Anul european al promovarii patrimoniului cultural „
 Ne cunoastem tara - ne facem prieteni”;
 „Ora de net- cetatenia digitala;
 „Educatie financiara”,
 ”Traditii, obiceiuri si folclor ieșean ”

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII

In cadrul comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

 elaborarea si aplicarea unor chestionare elevilor , cadrelor didactice, parintilor, reprezentantilor

comunitatii locale , in vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţii de învăţământ.

 analiza şi interepretarea chestionarelor aplicate ;

 prezentarea rezultatelor în cadrul şedinţei Consiliului profesoral , a Consiliului de administraţie .

 elaborarea unor proceduri si revizuirea celor existente;

 actualizarea continutului mapelor de lucru utilizate ca documente de baza in procesul de

evaluare,la nivel de: Director,CEAC, responsabili de comisii metodice si comisii de lucru,cadre

didactice,diriginti;

 diseminarea noilor acte normative referitoare la implementarea calitatii,a rapoartelor CEAC si a

documentelor elaborate de CEAC intregului personal al scolii,elevilor si parintilor;
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 adaptatrea stilului de predare –invatare si a comportamentului elevilor la particularitatile /nevoile

de invatare si de comunicare;

 diversificarea si modernizarea strategiilor de predare-invatare centrate pe elev;

 stabilirea unor masuri eficace si promovarea egalitatii sanselor si pentru eliminarea discriminarii

de orice forma;

 modernizarea infrastructurii utilizate in actul de predare-invatare;

 masuri privind procesul de evaluare al elevilor;

 observarea procesului de predare-invatare.

POLITICI DE FINANŢARE

• Rechizite scolare

• Lapte –corn-mar

• Sprijin financiar pt. copiii cu CES( cf. Hot. 904/2014, Legii nr. 272/2004, H.G. nr. 423 / 2016) - 2

beneficiari.

PROMOVAREA IMAGINII SCOLII
• Site-ul scolii http://scoalastrunga.ro/

DEZVOLTAREA EUROPEANĂ A ŞCOLII:
 Elaborarea Planului de dezvoltare europeană a şcolii

 inscrierea şi participarea la proiectele eTwinning a unui număr mai mare de cadre

didactice din şcoală

 obţinerea titlului de şcoală eTwinning.

 Participarea la concursul EuroScola ediţia 2019.

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ

 întocmirea planului anual de acţiune comunitară;

 stabilirea profesorilor şi elevilor voluntari.

 săptămâna 20-25 noiembrie 2018 -,,Săptămâna legumelor şi fructelor donate”,

CONSILIUL ELEVILOR
 reorganizarea Consiliului elevilor

 stabilirea programului de activităţi

 şedinţe lunare ;

 reorganizarea grupui de voluntari
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 implicarea elevilor ȋn organizarea şi desfăşurarea activităţilor şcolii.

CONCLUZII CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ŞCOLII
Puncte tari :

• profesionalismul cadrelor didactice

• stabilitate pe posturi

• intocmirea judicioasa a documentelor de planificare si proiectare didactica

• promovarea unui act didactic de calitate

• preocuparea pentru stimularea performantei si prevenirea esecului scolar

• preocuparea cadrelor didactice pentru perfectionare

• participarea la olimpiade si concursuri scolare

• obtinerea unor rezultate foarte bune la olimpiade si concursuri scolare

• activitati curriculare si extracurriculare diverse

• utilizarea metodelor de predare interactive

Puncte slabe :
• unele intarzieri in intocmirea unor documente ( planuri mamnageriale, plan de activitati , rapoarte

de analiza)

• fondurile insuficiente sau lipsa lor, pentru desfășurarea anumitor activități școlare sau extrașcolare;

• slaba implicare a unor părinți reduce implicarea familiei în viața școlară

• deficiențele legate de lipsa manualelor sau apariția târzie a acestora pe băncile elevilor, clasa a VIa

• numarul ridicat de absente nemotivate inregistrate ,mai ales de elevii romi

• numar insuficient de asistente efectuate la clasa pentru monitorizarea, evaluarea procesului

instructiv educativ;

• neatragerea unor fonduri prin proiecte ERASMUS +

• nu s-a reuşit obţinerea statutului de şcoală europeană.

Oportunitati :

• Deschiderea cadrelor didactice spre nou, spre calitate , performanta , implicare

• Preocuparea cadrelor didactice pentru promovarea unui act didactic de calitate

• Baza materiala a scolii

• Pozitia scolii
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Ameninţări :

• Birocraţia excesivă

• Suprapunerea sarcinilor şcolare

• Timpul limitat

• Suprasolicitarea cadrelor didactice

• Dezinteresul unor părinţi

• Declinul demografic/ scăderea populaţiei şcolare

• Diminuarea interesului familiei de a susţine pregătirea şcolară a copilului/ de a-i monitoriza timpul
liber .

RECOMANDARI :
• Crearea unui parteneriat solid scoala –familie-comunitate care sa functioneze în beneficiul şi in

interesul elevilor ;

• Realizarea la timp si intr-un mod corespunzator a tuturor documentelor de proiectare ;

• Cresterea preocuparii pentru prevenirea esecului scolar , dar si pentru stimularea performantei ;

• Cresterea preocuparii pentru imbunatatirea si intretinerea bazei materiale a scolii ;

• Derularea unor proiecte, programe pentru prevenirea si combaterea abandonului, a absenteismului,

a violentei in mediul scolar ;

• Implicarea in proiecte ERASMUS

• Crearea Asociatiei parintilor .

• Construirea unor relatii la nivelul scolii bazate pe colaborare , competitivitate, echilibru , respect

reciproc.

Întocmit de :
 Vernică Liliana- director adjunct
 Sarafincianu M, Mărăciuc Ghe, responsabil comsie metodică învăţământ primar
 Tănase Nicolae, responsabil comisie metodică”Matematică şi ştiinţe”
 Angheluță Oana, Enoi Elena , responsabil comisie metodică “Om şi societate. Sport şi

arte”
 Carare Mirela, responsabil C.E.A.C
 Mărăciuc Ghe, responsabil comisie formare continuă şi perfecţionare .
 Păuleț Gabriela, responsabil comisie prevenirea si combaterea discriminarii.
 Vernică Liliana, responsabil comisia Limbă și Comunicare

Director adjunct,

Prof. Vernică Liliana
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