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I. Managementul şcolar 
 

       A. Activitatea personalului de conducere a liceului  
 În anulă colară2013-2014, conducerea liceului a fost asigurat  de membrii consiliului de 
administra ie  urm rind îndeplinirea planului managerial prezentat la începutul anului şcolar.   

Consiliulă deă administra ieă i-aă ă desf urat  activitatea  respectându- iă atribu iileă legale,ă
tematica şedin elor  propus  la începutul semestrului şi a solu ionat  în mod operativ  toate 
problemele  ap rute, luând hot rârile care se impuneau în fiecare situa ie.   

AăfostăîntocmităPlanulădeăDezvoltareăInstitu ional ăaăunit iiă iăplanulăopera ional,ăprecumă iă
oă serieă deă documanteă managerialeă careă auă rolulă deă aă ghidaă demersurileă echipeiă managerialeă iă
personaluluiă unit iiă înă atingereaă intelor iă obiectiveloră strategiceă asumateă pentruă intervalulă
2014/2015: plan managerial general, planul managerial al directorului adjunct, programul pentru 
îmbun t ireaăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerială iăplanulăopera ionalăaferent,ăgraficulăunicădeă
controlă internă managerial,ă tematicaă general ă aă lectorateloră cuă p rin iiă iă planificareaă
corespunz toare. 

Conducerea liceului a desf şurat o activitate transparent  iă aă promovată ună climată deă
colaborare, o comunicare permanent  cu  personalul liceului, punând accent pe implicarea la nivel 
decizionalăaăcadrelorădidactice,ăp rin ilor,eleviloră iăreprezentan ilorăcomunit iiălocale.  

În mod curent, diferendele inerente între unii profesori şi elevi / p rin i au fost mediate,  
g sindu-se solu ii punctuale pentru dezamorsarea conflictelor.   
 Obiectiveleăcareăauăghidatăactivitateaămanagerial ăînăanulă2013_2014ăauăfost: 

  în domeniul managementului institu ional: 
 asigurareaă unuiă managementă strategică şiă opera ională modernă şiă democratic la nivelul 

organiza iei 
 creştereaăsiguran eiăelevilorăînăincintaăunit iiăşcolare 
 gestionareăeficient ăaăresurselorămaterialeăşiăfinanciareă 
 reabilitareaăşiămodernizareaăinfrastructuriiă 
 gestionareaăimaginiiăinstitu ieiă 
 asigurareaăcircula ieiăoptimeăaăinforma ieiăşiărespectareaăstrict ăaălegisla ieiăînăvigoareă 
 dezvoltarea serviciilor de orientareăşiăconsiliereăprofessional 
 dezvoltareaăşiădiversificareaăparteneriatuluiăsocială 
 creştereaăinteresuluiăpartenerilorăeduca ionaliă(eleviă– p rin iă- comunitateălocal )ăfa ădeă

activitateaădidactic  dinăunitateaăşcolar  
 ini iereaăşiăpromovareaăunorăprogrameăcomplexeăeducativeăşiăaăunorăparteneriateălaănivelă

local,ăregional,ăna ionalăşiăinterna ional 
 înădomeniulămanagementuluiăeduca ional:  
 Stabilireaăoferteiăcurriculareăînăfunc ieădeănevoileăspecificeăcomunit iiă 
  Aplicareaă deă norme,ă proceduri,ă metodeă deă evaluareă aă competen eloră /ă obiectiveloră deă

referin ăşiăaăcon inuturilorăvizateădeăcurriculaăşcolar  
 Evaluareaăşiăpopularizareaăperforman elorăşcolareăşiăextraşcolareă 
 Creştereaăcalit iiăresurselorăumaneădinăunitateaăşcolar ăînăvedereaăîndepliniriiăscopuriloră

educa ionaleăşiăasigurareaăcalit iiăînăînv mântă 
  Implicareaă coliiăînăproiecteăeuropene 
 Implicareaăşcoliiăînăparteneriateăşcolare 
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 Definireaăşiăpromovareaăoferteiăeduca ionaleă 
  în domeniul managementului calit ii:  

 
 Asigurareaă calit iiă educa ieiă prină oferireaă programeloră deă educa ieă careă s ă satisfac ă

aştept rileăbeneficiarilorăprecumăşiăstandardeleădeăcalitateă 
 Elaborareaă iă aplicareaă proceduriloră interneă deă asigurareă aă calit iiă deă c treă structurilor 

responsabileăcuăevaluareaăintern ăaăunit iiă 
 Elaborareaăăprocedurilorădeămonitorizareăşiăevaluareăaăcalit iiăprocesuluiădeăînv mânt 

 

Trebuieă subliniată faptulă c ă analizaă graduluiă deă realizareă aă activit ilor cuprinse în planul 
opera ionalăcorespunz torăplanuluiăămanagerialăgenerală  pentruăanulă colarăă2013-2014 relev ăc ăoă
mareă parteă dină activit ileă propuseă pentruă atingereaă obiectiveloră asumateă auă  fost realizate la un 
nivelădeăperformareăbună iăfoarteăbun,ăîns ăseăeviden iaz ă iăactivit iăcareăauăfostărealizateăpar ial,ă
precumă iă oă serieă deă problemeă aă c roră rezolvareă trebuieă avut ă înă vedereă înă acestă ană colar.ă
Concluziile analizei sunt cuprinse în Anexa 1. 

 În raport cu obiectivele strategice asumate  prinăPDI,ădat ă fiindăperioadaădeă implementare 
putemănotaă iăreu iteădară iăaspecteăcareănecesit ăînc ăaten iaăîntreguluiăpersonalăală colii. 
Nr. 
ctr. 

Obiectiv 
strategic 

Realiz ri Aspecteăceănecesit ăîmbun t iri 

1. Îmbunătăţirea 
participării 
profesorilor i 
elevilor 

cantitativ şi 
calitativ la 

activităţile 
didactice 

 Proiectareaă iăaplicareaăcurricumuluiăînă
conformitateă cuă cerin eleămetodologiceă
în vigoare  

 Îndrumareaă iă monitorizareaă activit iiă
didactice – toate cadrele didactice au 
fostă asistateă atâtă laă disciplin ă câtă iă laă
orele de consiliere a elevilor (atât prin 
asisten eleă curenteă cuprinseă înă graficulă
unică deă control,ă câtă iă înă cadrulă
inspec iilorăefectuateăcuăocaziaăderul riiă
inpec ieiăgeneraleădesf urateă înă coal ă
în luna aprilie 2014) 

 Proiectareaă iă organizareaă deă activit iă
educative extra colareă– 24ădeăactivit iă
iăproiecteăderulate 

 Motivareaă eleviloră iă profesoriloră
pentruă activitateă performant  – 
sus inereaă financiar ă aă deplas rilor,ă
premiere, diseminarea rezultatelor 

 Proiectareaă uneiă oferteă deă CDSă dup ă
consultarea beneficiarilor educa ieiă - a 
fostă reactualizat ă ofertaă CDSă aă coliiă
prinăconsultareaăbeneficiariloră iăauăfostă
introduse 2 discipline noi la cererea 
elevilor 

 Men inereaă niveluluiă performan eiă
colareă laă ună nivelă ridicată prină

implicarea cadrelor didactice care au 
preg tită elevii pentru participarea la 
olimpiadeă iă concursuriă iă pentruă
sus inereaăbacalaureatului.ă 

 Cre tereaă num ruluiă deăă
parteneriateă cuă institu iiă deă
înv mîntălaănivelă local,ă jude ean,ă
na ională înă vedereaă disemin riiă
unor practici pedagogice valoroase 

 Cre terea interesului cadrelor 
didactice pentru implementarea 
unor proiecte 

 Raportareaă iă înregistrareaă
rezultatelorăactivit ilor 

 Aplicareaă curricumuluiă laă clas ă peă
baz ădeă tehniciămoderneăcuăscopulă
diversific riiămetodelorădeăpredare-
înv are-evaluareă iăă
individualiz riiă iă diferen ieriiă
înv rii 

 RestructurareaăoferteiăCDSăpeăbaz ă
de pachete 

 Responsabilizarea cadrelor 
didacticeă pentruă propunereaă iă
realizarea suporturilor necesare 
sus ineriiă op ionaleloră iă pentruă
valorificareaăacestoraăînăpractic  

 Stabilirea/revizuirea unor 
parteneriateă cuă institu iiă localeă deă
înv mîntă iădeăcultur ,ăart ăvizîndă
organizarea de schimburi de 
experien ă iădeăactivit iăeducativeă
atractive, 
complementare/motivatoare 
studiului 

 Atragereaăp rin ilorăînăvia aă colii 
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2. Formarea i 
implementarea 

unui sistem de 

asigurare  a 

calității 

 Asigurareaă logisticiiă iă consumabileloră
necesareăfunc ion riiăînăbuneăăcondi iiăaă
comisiei CEAC 

 Stabilireaă iăfixareaăstructuriiăCEAC 
 Planificareaăfunc ion riiăăCEAC 
 Desf urareaăactivit i8lorăCEACă

bilunar 
 Crearea bazei procedurale necesare 
implement riiăstandardelorădeăcalitate 

 Formareaăcontinu ă iăperfec ionareaă
cadrelor didactice din CEAC 

 Monitorizareaăcontinu ăaăactivit iloră
deăîmbun t ireăpropuseăînăplanulădeă
îmbun t ire 

 Informarea cadrelor didactice prin 
avizierul CEAC 

 Completarea RAEI pe platforma Aracip 
 Consiliereaăpermanent ăaămembriloră
CEACăpentruădesf urareaăactivit ilor 

 

 Îmbun t ireaăsistemuluiădeă
informare a cadrelor didactice 
privind standardele de calitate 

 Îmbun t ireaăfunc ionareăîn 
unitate a structurilor de asigurare a 
calit ii 

 Implementarea sistemului de 
asigurareăaăcalit ii 

 Eficientizareaăac iunilorădeă
informare a cadrelor didactice 
privind standardele de calitate 

 Cunoa tereaădeăc treăpersonalulă
coliiă iăaplicareaăprocedurilor 
opera ionaleăinterne 

 Completarea bazei procedurale a 
colii 

 Analizaăstandardelorădeăcalitateă iă
elaborarea unui plan realist de 
îmbun t ireăaăcalit iiăînăunitateaă
colar  

3. Dezvoltarea 

bazei materiale 

a colii 
 
 

 Ob inereaă resurseloră financiareă iă
finalizareaă lucr riloră deă repara iiă laă
acoperi ulă colii 

 Achizi ionareă aparatur  de 
cur enie,secretariat, înfoliat, îndosariat 

 Achizi ionareă unuiă nr.ă deă 35ă
calculatoare, 2 video-proiectoare, 2 
ecraneăproiec ie 

 Îmbun t ireaă esteticiiă generaleă laă
nivelulă colii – schimbareaă u iloră
claselor,ă montareă parchetă înă 7ă s liă deă
clas ,ă schimbareaă tableloră înă 7ă s liă deă
clas ,ă lambrisareă holă corpă Aă iă B,ă
schimbareă tâmpl rieă lemnăcuă tampl rieă
PVC 

 Îmbun t ireaă dot riiă cuă mijloaceă iă
materiale didactice la nivelul catedrelor 
– asigurare consumabile,  

 Achizi ieă materială didactică laboratoră
fizic  

 Amenajarea grupului sanitar petru  
profesori 

 Îmbun t ireaădot riiă coliiăcu 
aparatur ădeăredareăaăinforma iei 

 Îmbun t ireaă dot riiă coliiă cuă
matreial didactic 

 Continuareaă amenaj rii s liloră deă
clas ădinăcorpulăAă iăBăînăvedereaă
cre teriiă graduluiă deă confortă iă
îmbun t iriiăfunc ionalit ii 

 Finalizareaă lucr riloră deă înlocuireă
arpant ăîncepute la corpul A 

 Motivareaă iă responsabilizareaă
cadrelor didactice pentru  cre tereaă
calit iiăactului didactic 

 Implicarea personalului în atragere 
de resurse extrabugetare 

 Casarea obiectelor de inventar 
uzate 

 Dotareaă s liloră deă cursă cuă
calculatoare, echipamente 
periferice specifice videoproiector, 
ecranădeăproiec ie,ăcalculator 

 Eficientizarea utiliz riiă spa iiloră
auxiliare 

 Alocareaăunuiăspa iuăcorespunz toră
arhivei 

 Îmbun t ireaă func ionalit iiă
biblioteciiă colare 

 
4. Optimizarea 

relaţiilor 
intersistemice, 

comunitare şi 
internaţionale 

 Cre tereaăgraduluiădeămotivareăaă
cadrelor didactice pentru activitatea în 
cadrulă coliiă iăînăafaraăei 

 Stil managerial axat pe comunicare, 
colaborare, implicare la nivel 
decizional,ătransparen  

 Cre tereaăeficien eiăînăcomunicareăcuă

 Cre tereaănum ruluiădeăproiecteă
redactate 

 Cre tereaănum ruluiădeă
partenenriate stabilite la nivel  
na ională iăinterna ional 

 Cre tereaăgraduluiădeăimplicare a 
p rin ilorăînăvia aă coliiă(num rădeă
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factoriiădeădecizieădeălaănivelălocală iă
jude ean 

 Rezultateăpozitiveăob inuteăînăevaluarea 
coliiădeăc treăfactoriiădeădecizieăexterni 

(calificativul foarte bine la toate 
domeniile de control) 

proiecte derulate în parteneriat cu 
Asocia iaădeăp rin i) 

 Cre tereaă capacit iiă deă atragereă aă
fondurilor 
extrabugetareSus inerea 
financiar ă aă unoră programeă iă
proiecte derulate în parteneriat 
cuă intitu iiă dină comunitatea 
local  

 Atragere de fonduri europene 
 Implicarea agen ilor economici în 

motivarea elevilor pentru 
performan  

5. Dezvoltarea 

parteneriatului 

coală-familie 

 Asigurareaăfunc ion riiăînăunitateăaă
structurilorăasociativeădeăp rin i 

 Fixarea tematicii iăprogramuluiă
edin elorăcuăp rin iiă 

 Cre tereaăgraduluiădeăinformareăaă
p rin ilor asupra rezultatele elevilor 

 Consilierea cadrelor didactice pentru 
redactareă iăderulareădeăproiecteă
educa ionaleăînăparteneriatăcuăAsocia iaă
P rin ilor 

 ImplicareaăAsocia iei P rin ilor în 
îmbun t ireaăbazeiămaterialeăaă colii 

 Cre tereaăgraduluiădeăimplicareăaă
p rin ilorăînăvia aă coliiă(num rădeă
proiecte derulate în parteneriat cu 
Asocia iaădeăp rin i) 

 Consiliereaăp rin ilorăprină
programe specifice 

 Cre tereaăgraduluiădeăinformare a 
p rin ilor înăleg tur ăcuăactivit ileă
coliiă 

 Cre tereaănum ruluiădeăactivit iă
realizateăînăcolaborareăcuăp rin ii 

 Formarea profesorilor pemtru 
realizareădeăactivit iădeăătipă coalaă
p rin ilor 

 
B.     Activitatea personalului didactic auxiliar şi administrativ  

Serviciile de secretariat, contabilitate şi administra ie s-au implicat în mod activ în buna 
desf şurare a activit ii  colii, activit ile curente s-au încadrat în termenele prevazute, toate 
lucr rileăfiind realizate la un nivel calitativăbună iăfoarteăbun. 

Uneleăproblemeăauăfostăimpuseădeăgestionareaăbazeiădeădateădinăaniiăanteriori,ăbaz ădeădateă
careăesteăincomplet ă iăseăimpuneăaăfiăcompletat ăînăconcordan ăcuăcerin eleăasigur riiăcalit ii. 

Pe postul de inginer de sistem a fost angajat, prin concurs, în luna septembrie dl. ing. Liviu 
Bumbuăcareăaăreu ită înă timpăscurtăs ă ăseăadaptezeăcerin eloră colii,ă ădesf urândăactivit iădeăbun ă
calitateăînăconcordan ăcuăcerin eleăfi eiăpostului. Dl. inginer de sistem a constituit în termen bazele 
deă dateă corespunz toareă pentruă Programulă Baniă deă liceu,ă pentruă simulareaă probeloră scriseă deă
bacalaureată(februarieă2014),ăpentruăsus inereaăexamenuluiădeăbacalaureat,ăpentruăăprobeleăoraleădeă
competen eă aleă examenuluiă deă bacalaureat,ă pentruă admitereaă înă liceu.ă Activitateaă specific ă s-a 
desf urată iă înă sensulă remedieriiă defec iuniloră iă preg tiriiă laboratoareloră deă informatic ă pentruă
oreleă deă TICă iă informatic ,ă activitateă careă s-a derulat, în general la nivel de performare bun, 
calitateaăechip riiălaboratoarelorăramanândăoăproblem ădeărezolvatăpentruăanulă colarăcurent. 

Peă postulă deă bibliotecară func ioneaz ă dină lunaă septembrieă dra Andreea Ciobara care a 
desf urată activit iă specifice deă domeniuluiă bibliotec ,ă aă reorganizată iă completată prină dona iiă
fondul de carte (acestaăîmbog indu-seăcuăunănum rădeă447ădeăvolume),ăaăcompletată iăreacutalizată
baza de cititori, a pregatităsiădistribuitămanualeăă colare,ăaăparticipat laădiverseăactivit iădidacticeăînă
cadrulăCDIăşiăa sprijinit elevii şiăprofesorii cu material didactic pentru organizarea acestora.  

Num rulă deă cititoriă aă crescută fa ă deă sfâr itulă anuluiă trecut,ă s-au înregistrat 2471 (fa ă deă
2114 de vizite înăanulă colară2012-2013. 
 
Situa iaăstatistic : 
Num rădeăcititori:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            1046 
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         Din care:                          - elevi:                957 
                                                  - cadre didactice:  81 
                                                  - alte categorii:       8 
 
Num rădeăvolumeăexistenteăînăbibliotec :ăăăăăă27,479 
Num rădeăvolumeăeliberate în sem. I:            2471 sem I/3261 sem II 
Num rădeăviziteălaăbibliotec :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2 114 sem I/2808 sem II 

Indicele de 
Structur  Lectur  Circula ie Frecven  

Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II 
0,91  E 
0,07  P 

 2,36 
 

 0,08  2,02  

 
De iă activitateaă biblioteciiă aă cunoscută oă schimbareă înă bine,ă putemă subliniaă c ă pentruă oă

activitateămaiăeficient ăseăimpuneăoăreorganizareăaăspa iuluiăbiblioteciiăcuăamenajareaăuneiăs liădeă
lectur ă iăreorganizareaăspa iuluiădestinatădepozituluiă iăfondului de carte. 

Dnaă Isopescuă Larisaă aă desf urată peă parcursulă semestruluiă Iă activit iă specificeămunciiă deă
laborant,ădeăgestionareăaăarhiveiăunit iiă colare, deăinventariereăaăpatrimoniuluiă colii,ă  precumă iă
alteă activit iă cuprinseă înă fi aă postului,ă seriozitateaă iă eficien aă activit iloră primindă apreciereaă
întregului colectiv didactic.  

Înă domeniulă inventarieriiă seă impuneă oă activitateă sus inut ă deă reactualizareă aă inventaruluiă
coliiă înăconcordan ăcuăobiecteleădeăinventarăexistente,ăprecumă iăetapeădeăcasare a obiectelor de 
inventarăuzateă iădep iteămoralăpentruăoămaiăbun ăgestionareăaăspa iilorădeădepozitareăaămaterialeloră
didacticeăpentruăfiecareăcatedr /comisieămetodic ă iăaăcelorăauxiliareă(beciuri,ăspa iiăatelier,ăspa iulă
fosteiăgospod riiăanexe,ăsalaăbuc t rieăaăfosteiăcantineăetc). 

Activitateaă personaluluiă administrativă coordonat ă deă dl.ă administratoră tirbuăMihai care a 
asigurat,ăprinăpersonalulădinăsubordineăcur eniaăcurent ,ălucr rileădeărepara iiăcurente,ălucr rileădeă
repara iiă iă între enereăspa iiă colare,ă lucr rileădeăcur enieădup ăschimbareaă tâmpl riei,ă repara iileă
curente ale mobilierului, între inereaă instala ieiă electrice,ă activitateaă deă paz ă aă cl diriiă peă timpulă
desf ur riiă programuluiă colară etc.ă Lucr rileă auă fostă realizateă laă termen,ă în buneă condi ii,ă cuă ună
personalăpu inănumerosă iă retribuitămodest.ăDintreăaspecteleăceăarăputeaăfiă îmbun t iteă laăsectorulă
administrativă amintim:ă gestionareaă spa iiloră anexeă – s liă deă depozitare,ă beciuri,ă magaziiă undeă seă
impuneăefectuareaădeălucr riădeăcur enie,ărestructurareă iăordonareăaămaterialelorăexistente,ăprecumă
iă activitateaă deă asigurareă aă cur enieiă curenteă deă c treă personalulă deă cur enie,ă înă specială laă
grupurileăsanitareă iăînălaboratoare. 
 

II. Managementul resurselor umane 
 

LaăsfârşitulăsemestruluiăI,ăalăanuluiăşcolară2013–2014,ăsitua iaăresurselorăumaneădeălaă
Colegiulă„Na ionalăEudoxiuăHurmuzachi”ăeraăurm toarea: 
total norme: - 66,5; 

 
            -   Personal didactic                 - 51;  
             -  Personal didactic auxiliar    -  8;  
             -  Personal nedidactic             -  7,5. 
 

Personal TOTAL titulari Supl. Pl.ora Dr. master 
Cadre didactice  53 40 6 7 4 6 
Gr.I 31 25 2 4 0 0 
Gr. II 13 11 1 1 0 0 
Def. 7 3 2 2 0 0 
Deb 2 1 1 0 0 0 
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Didactic 
auxiliar 

8 8 0 0 0 0 

Pers.nedidactic 8 8 0 0 0 0 
TOTAL 
GENERAL: 

69 56 6 7 4 6 

 
Personal Sub 2 def Gr.I Gr.II Dr. 
Sub 2 ani 2     
2*6  5    
6*10   1 7 1 
10*14   2  1 
14*18   4 3 1 
18*22   7 1  
22*25   2   
25*30   4 1  
30*35  1 9  1 
35*40   2   
Peste 40  1 1   
TOTAL 
GENERAL: 

2 7 32 12 4 

 
 
 

III.  Procesul instructiuv-educativ 
 

Întreaga activitate din cadrulăC.N.ă„E.ăHurmuzachi”ăs-a desf şurat  pe parcursul  anuluiă colară
2013/2014 în  conformitate cu legisla ia în vigoare  şi sub directa  coordonare 
 a Inspectoratului colar Jude eanăSuceava. 

Respectând principiul egalit iiăşanselor,ătrunchiulăcomunăasigur ăfiec ruiăelevădreptulălaăoăeduca ieă
şcolar ăcomun ,ăunăfondădeăcunoştin eădeăbaz ăînătemeiulăc roraăs ăpromovezeăcuăsuccesăexameneleădeă
finalizareăaăstudiilorăşiăconcursurile organizate la nivel na ional. 

Însuşireaălaănivelămaximalăaăcunoştin elorăceruteădeăprogrameleăşcolareăşiăîndeplinirea obiectivelor 
prev zuteădeăacesteaătrebuieăs ăconstituieăpreocupareaăprimordial ăaăîntregului colectiv didactic. 

 
Situa iaă colar , comparativăpentruăaniiă colariă2013-2014ă iă2012-2013 se prezenta astfel:  

 
2013-2014 2012-2013 

Nr. clase Nr. elevi Procent 
promovabilitate 

Nr. clase Nr. elevi Procent 
promovabilitate 

IX -7 225 99,55% IX -8 243 100% 
X- 8 245 100% X- 10 306 99,35% 

XI-10 305 100% XI-7 211 99.53% 
XII-7 209 99,02% XII-4 140 100% 

Total 32 clase 984 99,36%,  29 clase 900 de 99,72% 
 
 Observ măoăcre tereăaăefectivuluiădeăeleviădeălaă900ăeleviălaăfineleăanuluiă colară2012-2013 

laă984ăeleviă laă fineleăanuluiă colară2013-2014ă iămen inereaănivelulăgeneralădeăpromovabilitateă laă
nivelulă coliiăpentruăperioadaăanalizat . 

Înăceeaăceăprive teăperforman aă colar ăseăeviden iaz ăurm toareaăsitua ie: 
 

Nivel de Num răeleviăpromovati Procent din totalul eleviloră colii 
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studiu cu medii generale între: 
 7-8,99 (%) 9-10 (%) 7-8,99 (%) 9-10 (%) 
IX real 86 – 38,22% 41- 18,22% 154 – 15,65 70 – 7,11% 
IX uman 68 – 30,22% 29 – 12,88% 
X real 39 – 15,91% 77 – 31,42% 139 – 14,12% 116 -11,78% 
X uman 91 – 37,14% 39 – 15,91% 
XI real 77 – 25,27% 63 – 20,65% 142 – 14,13% 153 – 15,54% 
XI uman 65 – 21,31% 90 – 29,50% 
XII real 46 – 22% 58 – 27,75% 83 – 8,43% 124 – 12,6% 
XII uman 37 – 17,70% 66 – 31,57% 
   52,33% 47,03% 

Dinaă analizaă rezultateloră ob inuteă deă eleviă observ mă ună nivelă deă performareă bună iă foarteă
bun,toateămediileăgeneraleăob inuteă laă sfâr itulăanuluiă colară seă încadreaz ă întreă7-10, existând un 
echilibru între rezultatele bune cu mediile între 7-8,99ă iă celeă foarteă buneă cuă mediiă întreă 9-10. 
Subliniem procentul ridicat al  mediilor între 9-10ă(47,03șădintreăeleviiăliceului),ăpentruăanulă colară
2014-2015ăexist ăpremiseleăuneiăîmbun t iriăaăniveluluiădeăperformareăalăelevilorăînăcondi iileăuneiă
implic riăcorespunz toareăaăcadrelorădidacticeă iăaăresponsabiliz riiăcorespunz toareăaăelevilor. 

Progresulă colarăa fost analizat la nivelul clasei a IX-a, prin compararea mediilor la testele 
ini ialeăcuămediileăobinuteălaăfineleăsemestruluiăIă iăs-aăconstatat,ăînămareăparteăoăcre tereăaămediiloră
cu 2-4ă puncte,ă ceeaă ceă denot ă faptulă c ă eleviiă auă dobândită cuno tin eleă necesareă form riiă
competen elorăspecificeă iăc ăauăfostăasigurateălaătoateădisciplineleăcondi iileăob ineriiăperforman eiă
iăprogresuluiă colar. 

DISCIPLINE IX A IX B IX C IX D IX E IX F IX G 
LB.ăROMÂN  TP 7,17 7,51 7,90 6,91 6,88 7,58 6,81 

MA 8,77 8,52 8,56 8,50 8,41 8,44 8,69 

LB.ENGLEZA TP  4,67 
 

5,00 4,46 5,09 4,03 4,69 5,89 

MA 7,48 6,96 7,90 7,32 6,77 8,11 7,93 

FIZICA TP 5,83 
 

4,91 5,35 4,45    

MA 7,61 6,19 7,61 6,67    

CHIMIA TP 5,84 
 

4,76 4,86 3,72    

MA 7,65 7,50 9,08 7,48    

BIOLOGIA TP  
 

 4 3,20    

MA   8,89 7,98    

GEOGRAFIA TP 6,15 
 

8,23 6,32 8,54 8,78 4,68 7,96 

MA 8,58  8,97   7,95  

 
 
 În ceea ce prive teă rezultateleă colareăapreciateăpeăparcursulă întreguluiăcicluădeă colarizareă
prinămediileăpeădisciplineăseăobserv ăprogresă colarălaădisciplineleămatematic ,ăTIC,ăchimie,ăînătimpă
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ce la celelalte dicipline analizate mediile descresc în ciclul superior al liceuluiă(lb.ăromân ,ăistorie,ă
biologie,geografie,ăinformatic )ăsitua ieăcareăpoateăfiăexplicat ăprinăcre tereaăexigen eiăprofesoriloră
înă vedereaă asigur riiă uneiă maiă buneă preg tiriă pentruă examenulă deă bacalaureată iă deă sc dereaă
interesului elevilor  pentru preg tireaălaăuneleămaterii. 
 

 
 
 
Situa iaălaăexamenul de bacalaureat  sesiunea 2014 

- totalăeleviăînscri iăăcl.ăaăXII-a - 207; 
- 193ăpromova iăinăprimaăsesiuneăiunie-iulie – 11ărespinşi 
- 11ăprezenta iăînăsesiuneaăaugustă– 2ărespinşi 

Totalăpromova iălaăexădeăbacalaureat – 202 
Situa iaămediilorăpeăclase: 
clasa  XII A XII B XII C XII D XII E XII F XII G 
MEDIA 8,70 7,51 8,69 7,33 8,24 7,70 8,30 
Situa iaărezultatelorăob inuteălaăbacalaureat pe discipline: 
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Olimpiade colare 

 
 

Disciplina Oli piade ș olare r. parti ipa ți și pre ii o ți ute  

Loc. Faza județea ă Faza ațio ală 

P P I II III M P M III II I 

Li a și literature 
ro â ă 

25 12  1 3 7      

L . e gleză 60 13          

L . fra eză 14 5   1       

L . ger a ă  5 2 1   2  1   

Matematica 34 10  1 1 6      

Fizica  4  1  3  1    

Chimia  1          

Biologia  4  1  2      

Istoria 29 8   3       

Geografie 19 6          

Religie 9 6 2 3   3 1   1 

TIC 30 12 3 1 2 4  3    

Logica      1       

Psihologie      1      

Economie            

Filosofie      1      

Informatica  21 7 1 1  2 2     

Total  231 91          
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2. FRECVEN Aă COLAR  

Frecvența elevilor 
 semestrul I, an școlar 2013/2014
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Analizaăfrecven eiă colareăindic ,ălaănivelulăunit iiăoăsitua ieădestulădeăbun ,ămajoritateaă

efectiveloră deă eleviă avîndă oă frecven ă bun ă iă foarteă bun ,ă monitorizat ă îndeaproapeă deă
profesoriiădirigin i.ăăă 

Una dintre problemele cu careă seă confrunt ă colectiveleă aă 5ă claseă deă eleviă oă constituieă
num rulătotalăşiănormatăde absen eă(peăelev)ăînregistrate.ăAbsenteismul relativ ridicat la aceste 
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clase esteă explicată deă factoriă deă natur ă extern ă unit iiă deă înv mânt,ă dară şiă deă factoriă deă
natur ăintern .ă 

Printre factoriiădeănatur ăextern ăamintim:  copii din familii monoparentale sau copii 
l sa iăînăgrijaăunorărudeăpeăperioadaăînăcareăp rin iiăsuntăpleca iăpentruămunc ădinălocalitate (40 
copiiă cuă ambiiă p rin iă pleca iă înă str in tate);ă copii provenind din medii socio-economice 
dezavantajate,ă dină familiiă aă c roră interesă pentruă studiileă copiiloră propriiă esteă descurajată deă
situa iaăsocial ăşiăeconomic ăprecar ;ăcopiiăcuăproblemeărealeădeăs n tate,ăpermanente,ăaăc roră
absen ă deă laă şcoal ă esteă   justificat ă ă iă careă depună eforturiă pentruă încheiereaă situa ieiă loră
şcolare.ă 
          Dintreă factoriă deă natur ă intern ă subliniem:solicit rileă ridicateă aleă programeloră şcolareă
curente; atractivitatea redus ă aă anumitoră activit iă didactice,ă determinat ă deă o abordare 
formal ,ă  didacticist ă aă con inuturilor;ă ofert ă insuficient ă şi/sauă formalismulă activit iloră
extracurriculareă şiă extraşcolare,ă lipsaă deă consecven ă aă cadreloră didacticeă înă consemnareaă
absen elor;ăinconsecven ăînăaplicareaăprevederilorăregulamentareădeăc treădirigin i. 

 
 
3.ăDISCIPLINAă COLAR  
Rolulăac iuniiăeducativeăesteăacelaădeăaăformaăcompeten eă  deărela ionareăcuăsemenii,ă

de ac iuneăşiăinser ieăsocial ă careăs ădiferen iezeălibertateaăasumat ăresponsabilădeălibertinaj.ă
Dină aceast ă perspectiv ,ă sursaă primar ă aă ac iuniiă educativeă oă constituieă setulă deă reguliă peă
bazaă c ruiaă şcoalaă exist ă caă organismă social.ă Acesteaă trebuieă s ă indiceă înă modă clară aceaă
traiectorieăaăconduiteiăindividuluiăcareăîiăpermiteăs ătr iasc ăînălibertateăasumat ăresponsabil, 
iară societ iiă s ă îşiă urmezeă cursulă firesc.ă În elegereaă şiă acceptareaă acestuiă fapt,ă al turiă deă
cunoaştereaăregulilor,ăconstituieăpremiseleădezvolt riiăs n toaseăaăindividuluiăîntr-un mediu 
socio-educa ionalăincluziv.ă 

Analizaă calitativ ă aă situa ieiă actualeă eviden iaz ă c ă acesteă condi iiă suntă înă generală
satisf cuteăîn cadrulăColegiuluiăNa ioanlă„EudoxiuăHurmuzachi”. 

Climatul educativ general  este unulăcareăpromoveaz ăvaloriăcuăvalen eăeducativeăînalte,ă
eleviiă apreciaz ă faptulă c ă studiaz ă într-oă coal ă deă elit ,ă îns ă seă poateă observa,ă înă ultimulă
timp, o opozi ieă teribilist ădinăparteaăunoră eleviă la şiă c utareaă c ilorădeăminim ărezisten .ă
Reparti iaăinforma iilorăasupraăregulilorădeăconduit ăînăşcoal ăşiăînăafaraăacesteiaăesteăuneoriă
neuniform ă – atât pe dimensiuneaă „colectivă deă elevi”ă câtă şiă peă dimensiuneaă „profunzimeă
(conştientizare)”.ă Num rulă totală deă noteă sc zuteă laă purtareă laă fineleă anuluiă 2013-2014 s-a 
ridicată laă46,ămotiva iaăgeneral ăpentruăsc dereaănoteiă laăpurtareă fiindăpentruăacumulareădeă
asben eănemotivate. 
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Înăceeaăceăprive teărela ionareaăelevilorăcuăprofesoriiăputemăsubliniaăfaptulăc ,ăînăgenerală
seă promoveaz ă comunicareaă iă colaborarea.ă Înă atitudineaă cadreloră didacticeă fa ă deă
problematica pre care o presupune educarea elevilor seă potă identificaă dou ă aspecteă
contradictorii: pe de o parte impunere autoritar ăaăunorăcadreădidacticeă iăaăunorădirigin i, pe 
deăalt ăparte atitudine de indiferen ,ălips ădeăconsecven ăaăaltorăcadreădidacticeăcareănuăseă
implic ădecâtăformalăînăconstruireaărela ieiăcuăeleviiăînăideeaăc ă„cineva”ăvaărezolvaăodat ă iă
odat ăceeaăceăesteădeărezolvat. 

Oă problem ă ceă seă impuneă aă fiă rezolvat ă esteă acordareaă corect ă aă noteiă laă purtareă înă
strâns ăcorela ieăcuărespectareaăreglement rilorăînăvigoareă iăaplicareaăsanc iunilorălegale,ăînă
modă graduală iă adecvat.ă Seă impuneă oă eficientizareă aă func ion riiă consiliiloră claseloră iă
implicareaă real ă aă acestoraă înă discutareaă abateriloră disciplinareă savâr iteă deă eleviă iă oă
implicareămaiăactiv ă iămaiăresponsabil ăaădirigin ilor în acest sens. 

Rezultatulă acesteiă st riă deă lucruri îl constituie o acumulare generatoareădeă consecin eă
negativeă peă termenă lungă aă aă aceloră abateriă disciplinareă considerateă „minore”.ă Chiară dac ă
situa iileăstatisticeăarat ăunăprocentăfoarteămicădeăsanc iuniădisciplinare aplicate elevilor, se 
poateăconsideraăc ăesteănecesarăsaăacord măoăaten ieăconstant ădisciplineiăelevilorăîn cadrul 
Colegiuluiă Na ională „Eudoxiuă Hurmuzachi”ă cuă reactualizareaă ROIă cuă prevederiă maiă
specificeăpentruăcomportamenteleăconsiderateăd un toareăpentruătineri. 

Ac iuneaăconcertat ăasupraăinfluen eiăacestorăfactori,ăînăspecialăasupraăcelorădeănatur ă
intern ă afla iă subă controlulă unit iiă deă înv mânt,ă constituieă priorit iă peă termenămediuă şiă
lung.ăAc iunileăîntreprinseăînăacestăsensăarătrebuiăs ăvizezeăînămodăspecialăcentrareaăactuluiă
educa ionalăpeăelevăşiăpeăintereseleăacestuia,ăîmbun t ireaăoferteiădeăactivit iăextraşcolareăşiă
extracurriculareăşiăconsecven ăşiăseriozitateăînăaplicareaăregulamentelorăşcolare.ă 

 
 

ACTIVIT IăLAăNIVELULăCOMISIILOR METODICE 
a. Analizaăactivit iiăcomisiilor metodice 
Comisiile Metodice,ăînăurm toareaăcomponen : 

 Limbaăsiăliteraturaăromân ă                - prof. Sehlanec Angela; 
 Limbi Moderne – lb.ăenglez /ăăăăăăăăăăăăăăă- prof. Cîrciu Loredana 
            Lb. german /ălb.ăfrancez / 
            lb.ăspaniol ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- prof. Popovici Angelica 
 Matematica                  -  prof. Bumbu Otilia 
 Ştiin eăaleănaturii(fizica, 
            chimie, biologie)                                   - prof.ăB eşuăAspazia 
 Om, Societate (istorie,  
            geografie, religie, socio-umane)           - prof. Popovici Florin 
 Informatica                 - prof.ăL z rescuăAntoneta 
 Consiliereăşiăorientare                           - prof. Popovici Angelica 

 
Dină analizaă rapoarteloră deă activitateă întocmiteă deă responsabiliiă catedreloră iă comisiiloră

metodiceăseădesprindăoăserieădeăconluziiă ă careă ilustreaz ăatâtăaspecteăpozitive,ăcâtă iăuneleă
problemeăcareănecesit ăsolu ionare. 
Dintre aspectele care ilustreaz ă eficientizareaă activit iiă laă nivelulă catedreloră iă comisiilorăă
metodice amintim: 
 planificareaăactivit iiăcomisiilor– planămanagerial,ăplanăopera ional,ăplanădeăactivitate 
 realizareaăactivit iloră cf. programului propus 
 cre tereaănum ruluiiădeăactivit iăorganizate 
 sus inereaădeăactivit iădemonstrativeă– lb. englez ,ăinformatica 
 respectareaătematiciiăasumateălaănivelădeăscoal ,ăsus inereădeăreferate 
 derulareaăunorăproiecteă iăactivit iăcareăauăimplicatăto iămembriiăcomisieiă 
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 implicarea în analizaă iă sintetizareaă dateloră referitoareă laă nivelulă ini ială deă preg tireă ală
elevilor,ălaăprogresulă colar,ălaăparcurgereaăritmic ăaămateriei 

Dintreăaspecteleăcareănecesit ăîmbun t iriăsubliniem: 
 sus inereaăunuiănum rămaiămareădeăactivit iădemonstrative 
 eliminareaăformalismuluiăcomplet riiăunorădocumenteă iădiscut riiăunorăproblemeă 
 g sireaăunorăpuncteăcomuneădeăinteresăîntreămembriiăcomisiilor 
 propunereaăunorăproiecteăcareăs ăimpliceăto iămembriiăcomisiei 
 reconstituireaălaănivelulă coliiăaăcomisieiăarteă iăsport 
 îmbun t ireaăcolabor rii iăcomunic riiăîntreămembriiăcomisiei 
 
b.ă Analizaă activit iiă  didactice a personalului didactic puneă înă eviden ă urm toareleă
puncte tari: 
 respectareaă deă c treă cadreleă didacticeă aă cerin eloră metodologiceă înă vigoareă privindă

proiectareaă iărealizareaăcurricumului;  
 desf urareaăunorăactivit iădidacticeădeăcalitate; 
 adaptareaăpred riiălaănivelulăachizi iilorăanterioareăaleăelevilor 
 notareaăritmic  
 creareaăcondi iilorădeăob inereăaăprogresuluiă colar 
 preocupareă pentruă preg tirea eleviloră pentruă bacalaureată iă pentruă participareă laă

concursurileă colare 
 implicareăînăorganizareaăunorăactivit iăeducative 
Dintreăaspecteleăcareăimpunăoăîmbun t ireăsubliniem: 
 aten ieămaiămareăacordat ăplanific riiăunit ilorădeăînv are 
 centrarea demersului didactic pe activitatea elevului 
 utilizarea unor metode activ-participative 
 diversificareaămetodeloră iăinstrumentelorădeăevaluare 
 acordareaăuneiăaten iiăsporiteăcomunic riiăcuăelevii 
 implicareăreal ăînăpreg tireaăremedial ,ăînăspecialălaănivelulăclaselor a XII-a 
 utilizareaăunorămetodeădeădiferen iereăaăînv rii 
 responsabilizareaăcadrelorădidacticeăpentruărezultateleăob inuteădeăelevi 

 
5.ăREALIZAREAăCURRICUMULUIăLAăDECIZIAă COLII 
Dinăpunctădeăvedereăalăpoliticiiăeduca ionaleăaăunit iiăşcolareăprinăcurriculumul la decizia 

unit iiă şcolareă seă stimuleaz ă promovareaă aceloră valoriă şiă practiciă socialeă careă s ă asigureă
individualizareaă personalit iiă institu ieiă laă nivelă local,ă regională şiă na ională şiă s ă asigureă succesulă
absolven ilorăs i. 

Dezvoltarea curricular ă trebuieăs ăpromovezeădeschidereaă interdisciplinar ăşiăproiectarea 
centrat ăpeăcompeten e,ăcreştereaătransparen eiăactuluiădidacticăşiă"construirea"ăluiăcaăunăr spunsălaă
nevoileăconcreteăaleăcomunit ii. 

Ofertaădeăop ionaleăasumat ăa fost implementat  deăc treăcadreleădidacticeăpropun toareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
cuno tin eleă iăcompeten eleădobânditeădeăeleviăfiindăvalorificareăînădiferiteăactivit i: 

- Limbaă român  – organizareaă activit iloră dedicateă marc riiă unoră evenimenteă („Ziua 
limbiiăromâne”;ăna tereaămareluiăpoetăMihaiăEminescu”  
Competen eă înă mass-media – Revista Muguri, participare la concursuri de jurnalism 
(Andronachi C., Sehlanec A., Beceru B.) 
Autenticitateaăs rb torilorădeăpesteăan...ă– Cercul de folclor, participare la Concursul de 
cultur ă iăciviliza ieă(HalipăI.) 
Valen eleă lecturiiă textuluiă dramatică ă - Clubulă deă teatru,ă participareă laă serb riă colareă (ă
Popescu A., Hasna V.) 
Tehnicaăredact riiăcompozi iiloră colareă– rezultate bune la Olimpiade, concursuri   

 Informatic ă - sus inereaăexamenuluiăpar ialădeăabsolvireăaăcursuluiăorganizatădeăfirmaă
ORACLE 
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 Chimie, biologie – implicareaăeleviloră înăproiecteleămondialeăEcoă coala,ăLiterrăLess,ă
Patrula Eco, YRE 

 Matematic  – organizarea concursului Valter Vasile Olaru 
 Geografie – preg tireaă eleviloră pentruă bacalaureată iă participareă laă concursulă Studentă

pentru o zi (1ăloculăIIăBalanăCristina,ă1ămen iuneăIuliaăPomohaci) 
 Op ionalulă deă ac iuneă comunitar  – organizarea campaniei Nouă ne pasă!, E 

sărbătoarea Crăciunului, fii mai bun!de binefacereă iă întrajutorareă aă persoaneloră
nevoia eădinăR d u iăînăperioadaă1-30 decembrie 2013, organizarea campaniei umanitare 
Hurmuzachiăascult .ăÎn elegeăajut ; 

 Clubul de dezbateri Ars Dicendi – participare la competi iaă deă dezbateriă Guraă
Humorului, promovareaăechipeiălaăfazaăna ional ăaăconcursuluiădeădezbateri 

 Legile fundamentale ale chimiei (cl a IX a C) - Saviuc Magdalina - Participarea 
elevilor la concursuri,  

 Influen aăăstructuriiăasupraăreactivit iiăcompuşilorăorganici(cl.XI D,XI E,XII D ) - 
Saviuc Magdalina - Ob inereaăaă3ăămen iuniăşiăoăintrareălaăfacultateăf r ăexamenădeă
admitere 

 
6. ACTIVITATEA LA NIVELUL COMISIILOR DE LUCRU 
 
Aspecteăpozitiveăînăfunc ionareaăcomisiilor de lucru 

  O parte din comisii auă avută oă activitateă continu ,ă conform ă cuă planificarea 
asumat ,ă auă realizată activit ileă specifice, au întocmit rapoarte în urma 
activit iloră realizateă iă ă i-auă respectată atribu iile legale: CEAC, comisia de 
formareă iă perfec ionare,ă comisiaă deă controlă aă not riiă ritmiceă iă frecven ei,ă
comisia de curriculum,ăcomisiaădeăpromovareăaăimaginiiă colii 

 Auăfostăorganizateădiferiteăactivit i,ămembriiăcomisiilorăauărespectat prevederile 
iă termeneleăprev zute în predarea documentelor, a fostă realizat ă informareaă înă

timp util a beneficiarilor ( ajutoare sociale) 
 Activitateaăcomisiilorăaăsprijinităbunaăfunc ionareăaă colii 
 Asumareaăbenevol ădeăc treăuneleăcadreădidacticeăaăunorăactivit iăneremunerateă

iămariăconsumatoareădeătimp 
 

Aspecteăcareăpotăfiăîmbun t iteăînăactivitateaăcomisiilorădeălucru: 
 Planificareaă iăorganizareaăactivit ii 
 Frecven aă iă ă num rulă activit iloră unoră comisiiă (promovareaă imaginii,ă

organizareaă concursuriloră colare,ă prevenireaă şiă combatereaă violen eiă înămediulă
şcolar) 

 Orientareaă activit iloră spreă rezolvareaă unoră problemeă realeă dină cadrulă unit iiă
colare 

Activitatea comisiei deăperfec ionareă iăformareăcontinu  
Sintetizînd aspectele preluate din rapoartele individuale privind participarea la diferite 
formeădeăperfec ionareămen ion măc :ăurm toareleăcadreădidacticeăauăsus inută inspec ii 
speciale înăvedereaăob ineriiăgradelorădidactice:ăHalipăIuliană(inspec iaăspecial ă- gradul 
I), Juravel Ralucar (gradul I, IC2), Popovici Florin, Popovici Angelica – sus inereaă
colocviului pentru gradul I, Beceru Beatrice ( definitivat IC2) 
Cadrele didacticeăauăparticipatălaăconsf tuiri,ălaăactivit ileămetodiceăorganizateăînăcadrulă
cercuriloră pedagogice,ă ună num ră deă 4ă cadreă didacticeă auă participată laă cursuriă deă
perfec ionareăARACIPă(L z rescuăL.,ăChelbaăM.,ăMitrofanăN.,ăBeceruăB.) 
Realiz riăaleăcomisiei: 

 Evaluareaăniveluluiădeăformareăcontinu ăalăcadrelorădidactice 
 Reactualizareaă iăevaluareaădosarelorădeăformareăcontinu ăaăcadrelorădidactice 
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 Contituireaăbazeiădeădateăaăcomisieiădup ămachetaăISJ 
 Analiza nevoilor de formare  

                  Aspecte care trebuie remediate: 
 amenajareaă unuiă spa iuă deă informareă aă cadreloră didacticeă privindă ofertaă deă

formareăcontinu  
 redactarea corect ăa fi elorădeăperfec ionareăînăformatăelectronic 
 completareaăunorădosareădeăformareăcontinu ăcuădocumenteleăcorespunz toare 
 

IV. ACTIVITATEAăEDUCATIV  
 

3.1.ăActivit iădesf urateăînăcadrulăcomisieiădirigin ilor. 
 
Analizaă activit iiă desf şurateă înă cadrulă comisieiă înă anulă şcolară 2012-2013,planificarea 
activit ilorădeăconsiliereăaăelevilor 
Elaborareaădocumenta ieiăspecificeănecesare orelor de consiliere  
Caracterizareaăcolectivelorădeăeleviălaăînceputulăanuluiăşcolar. 
Propuneriădeăproiecteăeducativeăpentruăderulareăînăanulă colară2013-2014 
Organizareaălectoratuluiăcuăp rin ii 
Lec ieă demonstrativ ă – dirigin iiă claseloră aă XIaă – „Modalit iă deă diminuareă aă violen eiă
verbaleăînămediulăşcolar”ă– prof. Mitrofan Nicoleta 
Activitateădeă formareăpeă temaă„Modalit iădeă comunicareă coal ă - familie”ăprof.ăLumini aă
L z rescu 

„Paşiă înăcarier ”ă– activitate de informare a elevilor de clasa a Xa cu privireă laămeseriiă şiă
preg tireaăprofesional ă(ParteaăI) 
Referată şiă dezbatereă peă temaă – „Modalit iă deă descurajareă aă violen eiă verbaleă înă mediulă
şcolar”ăprof.ăHalipăIulian 
Analizaărezultatelorălaăînv tur ăaleăelevilor,ăsitua iaădisciplinar ,ăfrecven aăînăsemestru I 
Sus inereaălec ieiădemonstrativeăViitorul îți aparține. Cariere de succes prof.ăCoaj ăGabriela 
 

Puncte tari: 

o Existen aăînăprogramulăcomisieiăaăuneiăoferteăvariate de activit iăcareăvizeaz ăatâtăformareaă
metodic ă aă cadreloră didactice,ă câtă şiă monitorizareaă activit iiă eleviloră şiă rela ionareaă cuă
familiile elevilor. 

o Investireaăînăfunc iaădeădiriginteăaăunorăcadreădidacticeăcuăexperien  înăeducareaăşi formarea 
colectiveloră deă elevi,ă dară iă aă cadreloră didacticeă maiă tinereă careă auă dovedită implicareă în 
activitateaăcuăeleviiăînăcadrulăunorăproiecte/programeăeducativeăderulateăînă coal . 

o Profesoriiădirigin iăcareăauăpreluatăcolectiveleădeăeleviădeăclasaăaăIX-aăseăimplic ăcuăinteresăînă
educareaăelevilorăşiăformareaăacestoraăînăconcordan ăcuăexigen eleă colii. 

o Sus inereaă înă cadrulă comisieiă aă unoră activit iă demonstrativeă de calitate care constituie 
puncteădeăplecareă înăconstruireaăunorăproiecteăpropriiăpentruăprofesoriiădirigin iădinăcadrulă
comisieiă(Prof.ăGabrielaăCoaj ). 

o Interesulă crescută ală eleviloră fa ă deă activit ileă demonstrativeă iă implicareaă activ ă aă
colectiveloră deă eleviă înă sus inereaă acestoraă ceeaă ceă transform ,ă celă pu ină pentruă uneleă
colectiveăaceast ăexperien ăîntr-unăevenimentăremarcabileădinăexperien aă colar . 

o Elaborarea documentelor de proiectare a orelor de consiliere a elevilor. 
o Prezentareaă deă c treă profesoriă înă cadrulă comisieiă aă unoră materialeă şiă referateă realizateă înă

concordan ă cuă realitateaă existent ă înă cadrulă coliiă noastreă careă ofer ă feed-backă iă
posibilitateaăremedieriiădisfunc iilor constatate. 

o Demersurileăsus inuteăaăunorăprofesoriădirigin iăde consiliereăaăp rin ilor. 
o Existen aăuneiăbazeădeădateăpentruăsus inereaăorelorădeădeăconsiliereăaăelevilor. 
o Dirigin iăcareăimplic ăeleviiăînăorganizareaă iădesf urareaăorelorădeădirigen ie. 



 18 

Puncte slabe: 

o Deficien eă înă realizareaă documenta iei specifice muncii dirigintelui – preluarea unor 
planific riădeăpeăinternet. 

o Lipsa colabor riiăîntreăprofesoriiădirigin iăpeăniveleădeăclaseăînăvedereaăarmoniz riiăinfluen eiă
iăcerin elorăeducativeălaănivelulăunit iiă colare. 

o Formalismăînărela iaăcuăelevii;ăsanc ionareaăelevilorăesteăf cut ăsporadic;ă 
o Consiliileă claseloră nuă auă activitateă iă nuă contribuieă laă rezolvareaă unoră problemeă specificeă

colectivelor de elevi legateădeăfrecven /disciplin /îmbun t ireaăsitua iei laăînv tur . 
o Comunicareă ineficient ă înă cadrulă consiliiloră claseloră (profesoră diriginte-profesori-elevi) - 

deficien eă înă transmitereaă iă receptareaă unorămesaje,ă transmitereaă trunchiat ă aă informa iei,ă
întârzieriăînăcomunicareaăinforma iilor. 

o Lipsa unor proceduri unanim acceptate deă apreciereă şiă evaluareă aă eficien eiă oreloră deă
consiliere. 

o Parteneriatul cu familia este foramal: activitateaă deă consiliereă aă p rin iloră esteă realizat ă
sporadic (doarăunănum rămicădeăprofesoriădirigin i), nu este consemnat ăînăcondic , nuăexist ă
proceseă verbaleă careă s ă atesteă desf urareaă activit ii,ă num ră mică deă întruniri/ă edin eă cuă
p rin ii,ăformalismulărela ieiăcuăfamiliileăelevilor 

o Nuăauăfostăcompletateăfi eleăpsiho-pedagogice ale elevilor. 
o În unele cazuri comunicarea profesor diriginte –eleviăesteăineficient ,ăinforma iileădeăinteresă

general/specifică nuă suntă aduseă laă cuno tin aă elevilor/p rin iloră înă timpă utilă iă înă formaă
comunicat . 

o Profesoriiădirigin iănuăcomunic ăeficientăcuăfamilia 
o Unănum rădestulădeămicădeăp rin iăsuntăimplica iăînămodărealăînăvia aă colii 

3.2. Consiliulă colarăalăelevilor 
 

 În anul colar 2013-2014, CSE al Colegiului Natională‚,EudoxiuăHurmuzachi”,ăRadau iă i-a 
desf urat activitatea conform Programuluiă deă activitateă discutată iă aprobată înă edin aă dină
noiembrieă 2013,ă urm rindu-se obiectiveleă propuse,ă ină vedereaă cre teriiă calit iiă activit iiă
educativeă colareă i extrascolare in cadrul colegiului.  
 Activitatile CSE s-auăconcentratăasupraăorganiza riiăconsiliului,ăaăinform riiăelevilorăprivind 
reglement rileălegaleăînăvigoare,ăaăorganiz riiăunorăactivit iă(ex.ăPropuneriă i discu ii cu privire la 
derularea campaniei umanitare “HURMUZACHIăASCULTA,ăÎNTELEGE,ăAJUT ”; “VineăMosă
Craciun!”- ac iuneăderulat ăînăparteneriatăcuăAsocia iaăP rin ilor); Rottacenum – 3ăzileădeăart ; 
 Laăsfârsitulăanuluiă colară2013-2014ăapreciemăc ăactivitateaădesf urat ăaăfostăcaracterizataă
deă formalismă iă nuă aă r spunsă nevoiloră deă formareă aă eleviloră iă deă implicareă înă eficientizareaă
educa ieiătinerilorălaănivelulăăunit iiă colare,ăpresen aălaăactivit ileăconsiliuluiăaămembrilorăaăfostă 
sporadic ,ă dintreă ă aspecteleă careă potă fiă îmbun t iteă subliniem:ă planificareaă iă organizareaă
activit ilorăînăfunc ieădeănevoileădeăformareă iăeducareăidentificateălaănivelulăcolegiului; motivarea 
elevilor pentru derularea unor proiecte proprii; implicareă real ă înă via aă colii; comunicare mai 
bun ăaăreprezentan ilorăcuăcolectiveleădeăeleviădinăcareăprovin;ăimplicareaăelevilorăînăactivit iăînă
colaborareăcuăreprezentan iăaiăcomunit iiălocale. 

 
3.3. Dezvoltareaăparteneriatuluiăă coal -familie 
Ac iunileăconcreteărealizateădeăc treăcadreleădidacticeăau fost: 
- stabilirea tematiciiălectoratelorăcuăp rin ii; 
-  completarea,ăîmpreun ăcuăp rin iiăaăfişelorădeăcaracterizareăaăelevilor (datele cadru); 
- prelucrareaălaăşedin eleăcuăp rin iiăaăregulamentuluiădeăfunc ionareăalăliceelorăşiădeăordineă
interioar ; 
- prezentarea unor referate pe anumite teme, discutareaăunorăsitua iiădisciplinare; 
- formareaăcadrelorădidacticeăpentruăîmbun t ireaăcompeten elor deăcomunicareăcuăp rin ii; 
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- participareaăp rin ilorăşiăimplicareaălorăînăorganizareaăunorăevenimenteădinăvia aăşcolii; 
- realizareaăunorăactivit iăcomuneăprofesoriădirigin i-elevi-p rin iăpeătemeădeăinteresăcomun; 
- implicareaă cabinetuluiă deă asisten a psihopedagogic ă înă activit iă deă formareă aă p rin iloră
pentru alegerea alternativeiăeduca ionaleăoptime; 
- promovarea,ăprinăp rin i,ăa valorilorăşcoliiăînăcomunitate; 
- realizarea de parteneriateăcuăalteăşcoliăşiăinstitu ii; 

- participarea la evenimentele dinăvia aăşcoliiăaăp rin ilorăşiăreprezentan ilorăunorăinstitu i 
  
    Aspecteăceăpotăfiăîmbun t ite: 

 informareaăpermanent ăaăp rin ilorăînăleg tur ăcuăfrecven aă iăstareaădisciplinar ; 
 motivareaăp rin ilorăpentruăimplicareăînăvia aă colii; 
 atragereaăp rin ilorăînăactivit iădeăinformare/formare pe teme de interes; 
 (comportamenteădeărisc,ădelincven ,ăconsumădeădroguri,ăeduca ieăantitraficăăetc); 
 valorificareaăexdperien eiăp rin ilorăînăeducareaăeleviloră iăînăconsiliereaăeleviloră

pentruăcarier ; 
 implicareaăreal ăaăp rin ilorăînăactivit iăorganizateălaănivelulăcolectivelorădeăelevi; 
 consultareaăp rin ilorăînăleg tur ăcuădiferiteăspecteă iăactivit iăorganizateăcuăelevii. 

 
3.4.ăActivitateaăeducativ ă colar ă iăextra colar  
 Ofertaădeăactivit iăeducativeă colareă iăextra colareăaăfostădiversificat ,ăcuprinzândă
numeroaseăproiecteă iăactivit i dintre care amintim: 

 
1. Program de educație pentru integrarea în societate și orientarea în carieră 

Program: Pa iăspreăcarier ă(în derulare) 
 Organizare a 8 întruniri pentru informarea elevilor de clasa a XII-a privind 

modalit ileădeăînscriereăînăînv mântulăsuperiorădină ar ă iădinăstr in tate 
 Organizareaăuneiădeplas riălaăInternationalăStudyăDayăaă50ădeăelevi 
 Selectareaăp rin ilorăvoluntariăpentruăconsiliereăînăcarier ăcl. a X-a 
 Sus inereaă uneiă activit iă demonstrativeă deă c treă eleviiă claseiă aă XI-a Cariere de 

succes 
 Organizareaăunieăexcursiiăînăcentreleăuniversitareădină ar  

2. Program pentru sănătatea și calitatea vieții  
Proiect: Dependen iădeălibertate consilierea eleviloră iăp rin ilorăpentruăprevenireaă
delincven eiăjuvenile,ăaăconsumuluiădeădroguriă iădeăsubstan eăetnobotanice 

 Informareaăp rin iloră înă leg tur ă cuă efecteleă consumuluiădeădroguriăScrisoareă c treă
p rin i 

 Planificarea campaniei de informare a elevilor în leg tur ă cuă consecin eleă
consumului de droguri 
Proiect:Sportulăizvorădeăs n tateă– activitateădeădezvoltareăarmonioas ăprinăsport, 
participareălaăconcursuriă iăcompeti iiăsportive 
Proiect: Fumatul - un pariu cu mine – Campanie informare a tinerilor asupra 
riscurilor fumatului 
Proiect: Alimenta iaăs n toas  – Campanieădeădiseminareă iăpromovareăaăunuiăstilă
deăvia ăs n tosă„Suntemăceeaăceămânc m!” 

3.  Educația interculturală - proiect Identitateă iămulticulturalitateăînăBucovina (în derulare) 
 Lansarea proiectului – întrunirea grupurilor de lucru, prezentarea scopului 

obiectivelor proiectului 
 Redactareădeăarticoleăpentruărevistaă colii 
 Organizareaă unoră prezent riă cuă temaă „Cronologiaă stabiliriiă minorit iloră înă

Bucovina” 
Proiectă:ăBucovinaăcultural ă– seri culturale  
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Proiect:ă Elogiuă diversit iiă lingvistice – prezentarea de materiale privind limbile 
vorbiteăînălumeă iămulticulturalitate 
Activitate:. Week-end englezesc 
Proiect: Con tiin aăidentitar  înăcadrulăprogramuluiăTineretăînăac iune 

4. Educația ecologică – Programul mondial Eco coala  
 9 grupe de elevi înscrise cu proiecte în cadrul programului LeAF 
 500ăeleviă înscri iă înăPatrulaăeco- Green Team Hurmuzachi – activitate de plantare, 

interviuăprivindămodulădeăcolectareă iăgestionareăaăde eurilorăreciclabile 
 2 echipaje înscrise în campania Litter Less 

5.  Educație pentru promovarea valorilor fundamentale ale culturii și civilizației 
Proiect: Marcarea principalelor momente din istoria neamului  

 95 de ani de la unirea Bucovinei cu România 
 1 Decembrie - Ziuaăna ional ăaăRomâniei 
 155 de ani de la unirea Principatelor Române 

Proiect: Ziua culturii – Mihai Eminescu 
 Comunic riă tiin ifice 
 Prezent riădeăcarte 
 Moment liric – Steleleănascăumeziăpeăboltaăsenin  

Proiect:ăValen eăaleărecept riiădiscursuluiădramatic 
 Vizionare spectacole de teatru Laă ig nci,ăIona,ăCabaretulădeăcuvinte 
 Clubul de teatru 

               Hurmuzachi – omădeăştiin ăşiăpatriot 
            Proiect: Zileleă„MateiăVişnec” 

 Comunic riă tiin ifice 
 Prezent riădeăcarte 
 Vizionare spectacol teatru 

6. Educa iaăpentruălectur  
Proiect:ăActivit ileăclubuluiădeălectur ăMuguri 

 Seri culturale – recit ri 
 Dezbateriăreferitoareălaăgenuriă iăspeciiăliterare 
 Cercetareaătextuluiăliterară iădiseminareaăsimbolurilor 

7. Educa ieăpentruădemocra ieă– exprimareaăliber ăaăopiniilor,ălibertateaăexpresiilor 
Proiect: Club de dezbateri ARS DICENDI 

 Recrut ri 
 Campanie de informare 
 Construc iaăcazuriloră(sus inereă iăreconstruc ie) 
 Particip riălaăcompeti iiădeădezbatere 

8. Educa iaăinstrumental  
Proiect: Muzica – parteădinăvia aănoastr  
Participarea elevilor coruluiăălaăcompeti iiălocaleă iăjude ene,ăconcerteădeăcolindeă 

9. Educa iaăpentruămatematic ,ăştiin e 
Proiect: Concursul Vasile Valter Olaru 
Concurs zonal : Chimie Hurmuzachi 

10. Educa iaăpentruătimpulăliber 
Activit i: organizareădeăexcursiiă„NoapteaăCercet torilor”,ăexcursieătematic  
 Particip riălaălans riădeăcarte 
 Crea iiăliterareăînăspirităadolescentină– concurs 
 Particip riălaăconcerte 
      Campionatădeătenisădeămas  
      Balul Bobocilor 

 Recrut ri 
 Repeti ii 
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 Organizare  
 Participare 

       Balulăîndr gosti ilor 
 Recrut ri 
 Repeti ii 
 Organizare  
 Participare 

       Spring Day 
       Campionatădeăbaschetăfete/b ie i 

11. Educa iaăpentruăintegrareăînălumeaădigital  
Proiect: Campania S.M.Y.L.E 

 Seminar:ăImportan aăcompeten elorădigitaleăînăvia aănoastr  
 Campanie de informare:ăCeă timădespreăcompeten eleădigitale 

Proiect:ăMagiaămatematiciiă iăinforma icii 
 Particip riălaăconcursuriăjude eneă iăinterjude ene 
 Sesiuneădeăcomunicariăsiăreferateăpeătemaă„Matematicieniăsiăinformaticientiăcelebri” 
 Redactareaărevisteiă„Gamma” 

Proiect. Oă ans ăînăplus,ăun pas spre Europa 
 Examene de atestare ECDL 

 
 

Proiecteădesf urateăînăparteneriat 
 

1. Prevenirea consumului de alcool – Dependen iădeălibertateă 
Asocia iaăP rin ilor 
Politiaădeăforntier  
Salva iăCopiii 
Campanieă deă informareă aă p rin iloră iă eleviloră asupraă riscuriloră consumuluiă deă droguriă iă
plante etnobotanice 

2. Respectareaădrepturilorăcopilului.ă iănoiăavemădrepturiă– Salva iăcopii 
Campanie de informare asupra drepturilor copilului - prezentare de site, materiale PPT, 
pliante, organizare deăinterviuriă iăjocuriădeărol 

3. Combatereaăviolen eiăînă coal ă– partener CJRAE 
4. Paceă iănonviolen ăpentruăcopiiălumiiă– Bibliotecaă„TudorăFlondor”ăR d u i 
5. Igien ă iăeduca ieăpentruăcopiiă– cabinet medical Mateiciuc 
6. Voluntariat:  

 Cândăiube tiăd ruie ti!ă– campanieăumanitar ă– C minulădeăpersoaneăvârstnice 
 Hurmuzachiă ascult ,ă în elege,ă ajut !ă Campanieă umanitar ă ajutorareaă eleviloră cuă

situa ieămaterial ădificil ădinăcadrulăcolegiului 
 iălaăeiăvineăMo ăCr ciun!ă– campanieăumanitar ă– C minulădeăpersoaneăvârstnice 
 Nuăsuntăsinguriăacas ă– activit iădeătutoriatăA ez mântulădeăcopiiăSf.ăIerarhăLeontieă

R d u i 
 Nou ăneăpas ă– activti iăaleăcerculuiădeăvoluntariată- StrategiaăNa ional ădeăAc iuneă

Comunitar  
 Activit iădeătutoriatăînăCentrulădeăziăGeppettoă– Asoc. ISEA 
 Let’doăit!ă– Consiliul Local 
 Împreun ăpentruăoălumeămaiăbun ă– Habitat pentru umanitate – construc iiălocuin e 
 Colegiul Natio al „Eudoxiu Hur uzachi” – Deutsches Sprachdiplom I- Schule - in desfasurare 

 Limba germana – exercitiu cultural, in colaborare cu AIESEC - septembrie - decembrie 2013  

 Educație si Dezvoltare Perso ala - in colaborare cu ONG-ul AIESEC Suceava - 14 decembrie 

2013 
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a)   PUNCTE TARI:  

 rezultateăfoarteăbuneăaleăelevilorălaădiferiteăconcursuriăjude ene,ăinterjude ene,ă
na ionaleăşiăinterna ionale; 

 eleviăinteresa iădeădesf şurareaăunorăactivit iăextraşcolare; 
 cadreădidacticeăcuăcompeten eănecesareăvalorific riiăvalen elorăeducative; 
 conducereăpreocupat ădeăcreştereaăcalit iiăprocesuluiădidacticăşiăaăbazeiă

materiale; 
 organizareaăeficient ăaăactivit ilorălaănivelulăclaselorăşiăalăşcolii; 
 colaborarea cu mass-mediaălocal ; 
 colaborareaăcuădiverseăinstitu ii; 
 prezen aăpsihologuluiăînăşcoal ; 
 experien ăînădomeniulăactivit iiăeducativeăşcolareăşiăextraşcolare; 
 diversitateaăprogramuluiădeăactivit i educative. 

 
b) PUNCTE SLABE: 

 rutin ăşiătradi ionalismălaăuniiădirigin iăcareăseălimiteaz ănumaiălaătransmitereaă
deăcunoştin e; 

 avalanş ădeăactivit iăînăuneleăperioadeăaleăanuluiăşcolar; 
 fonduriăinsuficienteăpentruăactivit i; 
 dezinteresulăunorăp rin iăprivindăimplicareaăînădesf şurareaăunorăactivit iă

extracurriculare; 
 insuficientaăutilizareăaămaterialelorădidactice,ăaătehniciiăinforma ionaleăşiăaă

metodelor active în demersul didactic; 
 lipsaăunuiăproiectăalăAsocia ieiăp rin ilor; 
 preaăpu ineăactivit iămediatizate. 

 
 3.5.ăActivit iădesf urateăinăcadrulăPROGRAMULUIă„ŞCOALAăALTFEL” 
 
 1. Titlul proiectului:ăS pt mânaăaltfelă„S ă tiiămaiămulte,ăs ăfiiămaiăbun!” 
 2. Num rulădeăactivit iăderulate:ă30ădeăactivit i; 
 3. Tipulădeăactivit iăderulate: 
 - activit i cultural-artistice,ăecologice,ăsportive,ăvoluntariat,ăactivita iădeăeduca ieăpentruă
 s n tateăşiăstilădeăvia ăs n tos,ăteam-building,ăconcursuriădeăcultur ăgeneral ,ăactivit iădeă
 orientareăşcolar ăşiăprofesional ;ăactivit iădeăpromovareăaăoferteiăeduca ionale,ăexcursii,ă
 viziteădeăstudiuăînăcadrulăunorăproiecte,ăvernisajeăexpozi iiăpersonaleădeăfotografie,ă
 concursuriădeătalente,ăîntâlniriăcuăspeciali tiăînăvedereaăconsilieriiăantidelincven ,ăantidrog,ă
 antitrafic 
 4. Resursele implicate (num răcadreădidactice,ănum răeleviăetc.):ă43ădeăcadreădidactice,ă981ă
 de elevi; 
  5. Obiectiveleăurm rite: 
 a.ăDezvoltareaăcreativit iiăşiăformareaăunorăabilit iăpractice; 
 b.ăCreareaăuneiămotiva iiăoptimeăpentruăactivitateaăextraşcolar ; 
 c.ăDezvoltareaăsim uluiăartisticăînăgeneralăşiăaăinteresuluiăpentruălectur ăşiăart ; 
 d. Dezvoltarea spiriritului competitiv; 
 e.ăFormareaăunorăatitudiniăciviceăşiăaăunorăatitudiniădeăprotec ieăaămediuluiăînconjur tor; 
 f.ăActivit iădeăeduca ieăinformal ăşiănonformal ăcareăs ăamelioreze comportamentul de 
 adaptareăşcolar ; 
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 g.ăImplicareaăfamilieiăînăactivit ileăextraşcolare; 
 h.ăFacilitareaăintegr riiăşcoliiăînăcomunitate; 
 i.ăCreareaăunorăactivit iăcompensatoriiăşiărecompensatoriiăstabilindăastfelăunănivelă
 motiva ionalăridicatăpentruăparticipareaălaăactivit ileăextraşcolare; 
 j.ăActivit iădeădobândireăaădeprinderilorădeăvia ăindependent ăşiăautonomieăpersonal  
 k.ăPromovareaăoferteiăeduca ionaleăînăcomunitate 
 l.ăDezvoltareaăspirituluiădeătoleran ă iăîntrajutorare 
 m. Consiliere în vederea prevenirii unor comportamente de risc 
 n.ăConsiliereaăelevilorăpentruăcarier  
 8. Modalit iădeăevaluareăaăactivit ii: 
 a.ăfişaădeăevluareăaăactivit ii; 
 b.ăurm rireaăcoeren eiăîntreăscopă– obiective - activit iă– metode – evaluare. 
 c. evaluareaăimplement riiăşiăevaluareaăprogresului. 
 9. Rezultate înregistrate: 
 a.ăcompozi iiăplasticeăşiăcrea iiăartisticeăoriginaleăreuniteăînăportofolii; 
 b.ărealizareaăuneiăexpozi iiădeăfotografii 
 c.ăCDăcuăimaginiădinăcadrulăactivit ilor; 
 d. prezentare Power Point a rezultatelor proiectului; 
 e.ăpromovareaăcrea iilorăplasticeăşiăliterareăpeăsite-ulădedicatăactivit ilorăextraşcolareăală
colii 

 f.ăpremiiăşiădiplomeădeăparticipareălaăconcursuri; 
 10. ANALIZA SWOT: 
 a. Puncte tari: 

 personal didactic cu experien ăşiăcalificareăprofesional ; 
 prevenireaăabandonuluiăşcolar,ăaăviolen eiăînăşcoal ăetc.; 
  toate cadrele didactice s-auăimplicatăînăpreg tireaăşiădesf şurareaăactivit ilorăextraşcolare; 
  activit iădidacticeăconceputeăînămodăcreativădeăc treămajoritatea cadrelor didactice; 
 activita iăflexibile,ăadaptabileăşiăcreative; 
  realizareaăunorăactivit iăcareăcorespundănevoilorăelevilor; 
  interesăcrescutăpentruăanumiteătipuriădeăactivit iăextraşcolare:ăviziteăşiăexcursiiătematice; 
 concursuri cultural - artistice,ăvizion riădeăteatreăşiăfilme,ăjocuriăînăaerăliber; 
  interesulăelevilorădeăaăparticipaălaăprocesulădeăluareăaădeciziilorăînăşcoal ; 
 adaptareaăactivit ilorălaănecesit ileăşiăparticularit ileăcopiilorăşiălaăspecificulăvârstei; 
 implicareaăp rin ilorăelevilorăăînăorganizareaăşiădesf şurareaăactivit ilor; 
  corelareaăactivit ilorărealizateăpentruăfiecareăgrup ădeăvârst ; 
  posibilitateaăoferit ăelevilorădeăaăoptaăpentruădiferiteăactivit i; 
  entuziasmulăuneiăp r iădintreăeleviăcuăprivireălaăimplicareaăînăorganizareaăşiădesf şurareaă

activit ilorădinăprogramulă„Şcoalaăaltfel”; 
  existen aăunorăresurseămaterialeănecesareă(calculator,ăretroproiector,ăvideo,ătelevizor,ăboxe,ă

microfon,ăş.a.) 
  atingereaăobiectivelorăurm riteăînăcadrulăprogramului; 
 existen aălaboratoruluiădeăinformatic ăşiăaăs lilorădeăsport; 
  parteneriateăcuăalteăinstitu ii; 
 finalizareaăunorăproiecteăeducativeăcuprinseăînăofertaă colii; 

 
 b. Puncte slabe: 

 motiva iaăsauăinteresulăsc zutăalăuneiăp r iădintreăeleviăpentruăanumiteătipuriădeăactivit i; 
 motiva iaăsc zut ăaăcadrelorădidacticeăpentruărealizareaăfişelorădeăactivitate,ăaăfişelorădeă

evaluare,ăş.a. 
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  dificult iălegateădeăob inereaăconsensuluiăînăcadrulăclaseiădeăelevi,ăaăConsiliuluiăElevilor,ăaă
comisiilorămetodiceăşiăînăfinalăînăcadrulăConsiliuluiăProfesoralăcuăprivireălaătipulădeăactivit iă
careăarătrebuiădesf şurateăşiămodalit ileăpracticeădeărealizareăaăacestora; 

 dificult ileălegateădeămonitorizareaăprezen eiăelevilorălaăactivit iăşiădeăcentralizareaă 
prezen eiăelevilor; 
 unănum răcrescutădeăîntâlniriăaleăcadrelorădidacticeănecesareăînăscopulădeăaăob ineăună 
program unitar; 
 efortulămareăpeăcareăîlăpresupuneăconceperea,ămonitorizareaăşiăevaluareaăprogramuluiădeă

c treăpersoneleăresponsabile; 
  necesar ridicat de resursele materiale necesare cadrelor didactice pentru relizarea  
activit iloră(ex.ăhârtieăxerox,ăimprimant ,ăhârtieădeădimensiuniămariăpentruărealizareaă 
posterelor, flip-chart, retroproiectoare); 
 dificultati in identificarea mijloacelor de transport necesare pentru elevi, costul ridicat impus 

de operatorii economici  
 costurileăimplicateădeădeplas rileălaămuzeeăsauăalteăloca iiăatâtăpentruăcadreleădidacticeăcâtăşiă

pentru elevi  
 influen aăunorăfactoriăexterniăcareănuăpotăfiăprev zu iăînămomentulăconceperiiăprogramului,ă

întrucât intervinăulteriorăaprob riiăacestuiaăînăcadrulăunit iiăşcolareăşiătransmiteriiăc treă
inspectorateleăşcolare; 

 interven iaăunuiăanumităgradădeăoboseal ăfizic ădinăparteaăelevilorăsauăprofesorilorăimplicată
deădiversitateaămareăaăactivit ilor,ăaăresurselorăceătrebuieăprocurateă iădeădeplas rileăînăafaraă
şcolii; 

  inexisten aăuneiăs liădeăspectacoleăpentruădesf şurareaăactivit ilorăculturală– artistice cu un 
num rămaiămareădeăelevi; 

 resurseăfinanciareăsiămaterialeăreduseăpentruăoferireaădeăpremiiăşiădiplomeăelevilor care au 
ob inutălocurileăI,ăIIăşiăIIIălaădiferiteăconcursuri; 

 existen aăunuiănum răredusădeăloca iiăculturală–artistice care pot fi vizitate la nivelul  
MunicipiuluiăR d u i; 
 

 
 c. Oportunit i: 

 implicareaăp rin ilorăînădesf şurareaăactivit ilor; 
  sprijinăoferitădeădiferiteăinstitu ii,ăasocia iiăşiăorganiza iiănonguvernamentaleăînăconcepereaă

şiăimplementareaăprogramuluiăprinăoferireaăunorămodeleădeăbun ăpractic ăşiăaăinforma iiloră 
  modeleădeăbun ăpractic ăoferiteădeăcadreleădidacticeădinătoat ă araăpeădiferite platforme 

educative precum www.didactic.ro; 
 
 d. Amenin ri: 

 copiiăcareăprovinădinăfamiliiădefavorizateăeconomicăşiăcareănuăpotăsuportaăcosturileăimplicateă
deăanumiteăactivit iăextraşcolare; 

 influen aănegativ ăaăst riiăeconomiceăgeneraleăasupraăcadrelorădidacticeăşiăelevilor; 
  modific riălegislativeăpermanenteăcareăcreeaz ădezorientareăşiănesiguran . 
 lipsa resurselor materiale si financiare; 
 lipsaădeăcreativitateă iădeăfinalitateăînăorganizareaămultorăactivit i. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.didactic.ro/
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3.6. ACTIVITATEA CABINETULUI COLARăDEăCONSILIEREăPSIHOPEDAGOGIC  

2013-2014 
 

PERIOADA :ăAnăşcolar : 2013-2014. 
CabinetăscolarădeăAsistent ăPsihopedagogic  
UNITATEAăDEăÎNV T MÂNT:ăColegiul Na ional E.Hurmuzachi,Radauti 
CONSILIERăŞCOLAR:ăProf. Narcise Botic 
 

Nr. 
crt 

Domenii de activitate  Num ră 

1 ACTIVITATI DE CONSILIERE   
 A. Activitati de consiliere individuala  
 Consiliereăăindividual ăelevi 

Tematici abordate :  
       -  adaptare în noul colectiv, adaptare într-oăalt ă
ar ,ăconsiliereăvoca ional ,ă 

       -preg tireaăpentruăexamenulădeăbacalaureatăşiă
admitere la facultate ; 

- dificult iădeăcomunicareăcuăfamilia; 
- problemeăspecificeăadolescen ei ; 
- problemeădeăconcentrareăşiăcontrolăală

emo iilor 
- absenteismăşiăcomportamentădeviant 
- violen ăfizic  
- problemeădeărela ionareăcuăcolectivulădeăelevi 
- stim ădeăsineăsc zut  
- rela ieătensionat ăcuăfamilia; 
- problemeăspecificeăadolescen ei ; 
- stim ădeăsineăsc zut  
- manifest riăanxioase 
- hiperactivitate 
- dificult iăşcolareălaăoădisciplin  

 

Nr. de consilieri cu elevi :38 
Beneficiari:20 
- nivelăpreşcolară(U/R):2 
- nivel primar (urban/rural):- 
- nivel gimnazial( U/R):- 
- nivel liceal(U/R):18 

 Consilieriăindividualeăp rintiă 
Tematici abordate : 
- problemeălegateădeăvia aăînăc min 
- absenteismăşiăcomportamentădeviant 
- violen ăfizic  
- comunicareăeficient ăcopil-p rinte 
-evaluareaăpsihosomatic ălaăpreşcolari 
-manifest riăanxioaseăaleăcopilului 

Nr.ădeăconsilieriăcuăp rin ii:14 
Beneficiari:10 

 Consultant /ăconsiliereăprofesoriă 
Oferire de materiale, scenarii didactice pentru cadre 
didactice, etc. 
- stiluriădeăînv are,ăstabilireaăaădou ătemeăcuăcomisiaă
dirigin ilor,ăoăactivitateăpentruădirigin iăşiăunaăpentruă
elevi,proiecte la nivelul şcoliiă 
- colaborareăproiectăeducationaleăălaăclas  
- asisten ăpsihopedagogic  : absenteismăşiă
comportament deviant, adaptare la noul colectiv, 
prevenirea consumului de tutun, alcool, droguri 

Nr.ădeăsolicit riăsositeădinăpartea 
cadrelor didactice:9 
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- proiectădeălec ieăoferitătuturorădirigin ilorăcuătemaăă
Alegerile noastre depind de noi ( prevenirea 
consumuluiădeătutun,ăalcoolăşiădroguri)ăăăăăăă                    
   -activitateăpentruădirigin iăcuătemaăIdentificareaă
elevilorăcuăpredispozi ieăspreătulbur riădeă
comportamentă(ăcomisiaădirigin ilor) 
- colaborareăproiectăeducationalălaăclas  
- asisten ăpsihopedagogic  : comportament deviant, 
num rămareădeăabsen e,ăproblemeădeăanxietate 

 B. Activitati de consiliere de grup  
 Consiliereălaăoreleădeădirigen ie sau la alte 

ore/activit i(ăelevi,ăp rinti, profesori) 
Tematici abordate : 
  -promovareaăcabinetuluiădeăconsiliereăşiăasisten ă
psihopedagogic ăă. 
- promovareaăproiectelorălaănivelulăşcoliiă 
-Preg tireaăpentruăbacalaureat 
-Orientareăprofesional  
-managementul stresului,  
- absenteism 
- stabilirea regulamentului clasei IX A 
-consecin eleăconsumuluiădeătutun,ăalcoolăşiădroguriăă
clasa a X-a G – vizionareăfilmăşiădiscu ii 
 

Nr.ădeăoreădeădirigen ie/alte 
ore/activit iălaăcareăaiă
participat:12 
Nr. de beneficiari:223 
- nivelăpreşcolară(U/R):- 
-nivel primar (U/R):- 
- nivel gimnazial( U/R):- 
- nivel liceal( U/R): 

  Consiliere de grup elevi (la cabinet). 
 Tematici abordate : 
 - Dezvoltareăemo ional  
 - Adaptareălaăgr dini ăaăcopiilorădinăgrupaămic  
- Rezolvarea conflictelor 
- Poveştiăterapeutice 
- Nevoileăşiădorin eleăcopiilorăaiăc rorăp rin iăsunt 
pleca iăînăstr in tate 
-Stima de sine 
 

Nr. total consilieri de grup:6 
Nr. beneficiari: 35 
- nivelăpreşcolară(U/R): 
-nivel primar (U/R):- 
- nivel gimnazial( U/R):- 
- nivel liceal(U/R):6 

 Activitati deăgrupăcuăp rintii  
 - Rolulăconsilieruluiăşiăaăcabinetuluiădeăconsiliereăşiă

asisten ăpsihopedagogic ă 
-Dezvoltareaăemo ional ălaăadolescenti 
                              

Nr.ădeăşedin eălaăcareăaiă
participat:2 

 Alteăactivit iăcuăp rin ii.ă 
Tematici: Parteneriat scoala-familie 
 

Nr. de activitati : 1 

 Activitati de grup cu cadre didactice 
Tematici : 
-Proiect la clasele a XI-a – D ăstartulăcariereiătaleă
profesionale 
 - Proiect la clasele a XII-a – Maturizarea – examen 
de bacalaureat 
- Colaborareaăînăproiecteăeduca ionaleălaăclas  
 -activitateăpentruădirigin i  
 

Nr.ădeăsolicit riăsositeădinăpartea 
cadrelor didactice  8,  
 
 
 

 Oferire de materiale, Oferirea de materiale pentru Nr.ădeăsolicit riăsositeădinăpartea 
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desf şurareaăproiectelorălaăclas  , scenarii didactice 
pentru cadre didactice, prezentarea proiectelor , 
proiectădeălec ieăoferitătuturor dirigin ilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
 

cadrelor didactice:12 

2 ACTIVIT IăDEăORIENTAREăAăCARIEREI  
2.a  Consilieri individuale.  

Tematici: Examinare, informare, consiliere 
individual ăprivindăcariera, testare CAS 
 

Nr. de consilieri individuale: 60 
Nr. beneficiari: 21 
- nivelăpreşcolară(U/R):- 
-nivel primar (U/R):- 
- nivel gimnazial(U/R):- 
- nivel liceal(U/R):21 

2.b Consiliereălaăoreleădeădirigen ieăsauălaăalteă
ore/activit i. 
Tematici abordate :Pregatire ptr. Examene 
Alegerile mele 
Informare,cunoastere ,decizie. 
Inătaraăsau”afara”? 
 
 
 

Nr.ădeăoreădeădirigen ieăsauăalteă
ore/activit iălaăcareăaiă
participat:9 
Nr. de beneficiari:130 
- nivelăpreşcolară(U/R):- 
-nivel primar (U/R):- 
- nivel gimnazial(U/R):- 
- nivel liceal(U/R): 130 

2.c Consilieri de grup (la cabinet).  
Tematici: 
 
 

Nr. total consilieri de grup:  
Nr. de beneficiari: 
- nivelăpreşcolară(U/R):ă- 
-nivel primar (U/R):- 
- nivel gimnazial (U/R):- 
- nivel liceal( urban/rural): 

3 PROGRAME INTERNE (in unitatea de inv)ăDEăPREVEN IEă/ăINTERVEN IEă 
  

 Tema/Activitati :  1.Elevul de clasa a XII-aăşiă
examenul de bacalaureat 
 
 

Beneficiariă(nr.ăşiănivelăclas ):      
          68elevi clasa a XII-aăăşiă
profesoriădirigin i, 
           
 
 

4 MATERIALE REALIZATE (chestionare, fişeădeălucru,ăetc.): 
 -Chestionareădeănevoiăelevi,ăprofesoriă,ăp rin i 
- flutura iădeăpromovareaăaăcabinetului 
- proiecteleălaănivelulăşcolii 
-protocoaleădeăcolaborareăcuădirigin ii,ă 
-pliante pentru promovarea cabinetului 
-Plianteăpentruăp rin iăoferiteăla şedin eleăcuăp rin ii 
-Protocoaleădeăcolaborareăcuăprofesoriiădirigin iă 
- Fişeădeălucruăpentruăoreleădeăpsihologieăşiăpentruăcabinet 
-chestionarăConsumulădeădroguriălaăadolescen i 
-proiecte deălec ie 

 
 

5 COLABORARI/ PARTENERIATE 
 

 CU CJRAE/CJAP 
Activit i: 
 

Naturaăcolabor rii: 
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   PARTENERIATEăCUăALTEăINSTITU II  
 

 

6 STUDIIă/ăCERCET RI  
1.Gradulădeăsatisfac ieăalăcadrelorădidacticeăînăleg tur ăcuăserviciileăcabinetului 
2.OfertaăCDŞ-cerut ădeăISJ,ăSuceava 

 Tema:  
7 ACTIVIT IăDEăPERFEC IONARE 

 
- Comisia metodic ăaăconsilierilorăşcolari- activitate de organizare 
- participareălaăcomisiileămetodiceăăşiăconsiliileăprofesoraleădinăşcoal ăşiăCJRAE,ă

Suceava 
 (Cursuri, seminarii, publicatii, simpozioane, etc.) 

 
 
 

8  ALTEăACTIVIT I: 
- INSPEC IEăTEMATIC  

 

V. ASIGURAREAăCALIT II 
Realiz ri: 

 Creareaăcondi iilorăfunc ion riiăînăinstitu ieăaăstructurilorădeăasigurareăaăăcalit ii 
 Stabilireaă iă fixareaă structuriiă CEACă înă conformitateă cuă cerin eleă legale  iă cuă

cerin eleă interneă înă vedereaă asigur riiă ă func ion riiă eficiente pe diferite 
compartimenteăfunc ionale 

 Elaborarea strategiei, regulamentului, planului opera ional 
 Elaborareădeăproceduriăopera ionale (40) 
 Elaborare de instrumente de lucru (monitorizare, evalaure, chestionare) 
 Asigurareaă logisticiiă iă consumabileloră necesareă func ion riiă înă buneă ă condi iiă aă

comisiei 
 Perfec ionareaăpersonaluluiădinăcomponen aăCEAC 

Aspecteăceănecesit ăîmbun t ire: 
 Crearea unui sistem eficient de informare a cadrelor didactice privind standardele de 

calitate 
 Motivarea cadrelor didactice pentru  cre tereaăcalit iiăactuluiădidactic 
 Completarea bazei procedurale 
 Responsabilizareaăcadrelorădidacticeă iămembrilorăCEACăpentruăcompletarea 

platformei ARACIP 
 Colaborareăcuăinstitu iileălocaleăînăvedereaădisemin riiăexemplelorădeăbun ăpractic ă

în sferaăasigur riiăcalit ii 
 Eficientizareaăcomunic riiăîntreămembriiăcomisieiă iăpersonalulăă colii 
 Consultarea  p rin ilor iăreprezentan ilor comunit iiăînăleg tur ăcuăaspecteăceă

privescăasigurareaă iăîmbun t ireaăcalit iiăînă coal ;ă 
 Motivarea personaluluiă coliiăpentruăcunoa tereaă iăaplicareaăprocedurilor 
 Elaborare de chestionare pe diferite teme  
 Cre tereaăponderiiăactivit ilorădeăevalaureăaăcalit iiăeduca ieiăoferite 

 
VI. ANALIZAăFINANCIAR  

 
Bilan ulăcontabilăîntocmitălaă30 SEPTEMBRIE 2014, cuprinde: 

I        Activeănecurenteăînăsum ădeă340.099 lei siăreprezint : 
- activeăfixeănecorporale.ăăăă.5.100ăleiădinăcareăamortiz riăăţ5.100ăleiţă0ălei 
- activeăfixeăcorporale...299.957ăăleiădinăcareăamortiz riă269.008  lei= 30.949 lei 
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- cl diriă(padocăanimaleă+împrejmuiri).29.639 lei –29.624 lei(amortizari)=15 lei 
- activeăfixeăînăcursădeăexecu ieă309.135 leiăreprezentândărepara ieăşarpant .ăăăăăă 

II       Stocuriădeămaterialeăşiăobiecteădeăinventarăăăăăăăăăăăăţăăă770.684 lei, din care: 
- obiecte de inventar   766.017 lei 
- materiale       4.667  lei  
III        Conturiădeădisponibilit iăăăăăăăăăăăăă                          =   29.218 lei din care: 
- Timbre corespondenta...................................................       97 lei...........  . 
- disponibilădinăactivit iăautofinan ateăă                  =    22.524 lei 
- garan iiălaăBCR.........................................................     6.597 lei 
Executia bugetului de cheltuieli la 30.09.2014,ăcuăfinan areăprinăbugetulălocal,ăesteărealizată

în procent de 87,12% din care la grupa de cheltuieli  materiale  procentul de  realizare este de 
71,45%. 

La finele trim.III 2014, esteăeviden iat ăsumaădeă2.000ălei,ăcheltuieliădeăjudecat ăpeăcareăleă
datoreaz ă firmaă SCă Soconiă Groupă SRLă Suceava. Fa ă deă bilan ulă contabilă lunară întocmit la 
30.09.2014,ădatoriileăcomercialeăevidentiateălaărd.ă63,ăcorespundăcuăsumeleădinăbilan ulătrimestrială
aferentăbugetuluiălocalăînăsum ădeăă67.154  lei. 

Valoarea  contabila a provizioanelor pentru litigii, ramase si evidentiate la inceputul anului 
2014, inădebitulăcontuluiăă151.,,Provizioaneăpentruălitigii”,ăstabiliteăprinăsentinteăcivileădefinitiveăsiă
irevocabile, calculate in suma totala de 1.271.894 lei, reprezinta diferente salariale cuvenite cadrelor 
didactice pentru perioada anilor :2008-2009-2010.  

Soldul contului 1511 ,,Provizioaneăpentruălitigii”ă la 30.09.2014, raportat prin bilant -este 
de 980.695  lei, fiind achitat ăsumaădeă291.199 lei . 

 ÎnăconformitateăcuăLegeaă82/1991,ărepublicat ,ăneăasum măr spundereaăpentruăîntocmireaă
situa iilorăfinanciareăşiăconfirm măc :ă 

-politicileăcontabileăutilizateălaăîntocmireaăsitua iilorăsuntăînăconformitateăcuăreglement rileă
contabile aplicabile; 

-situa iileăfinanciareăofer ăoăimagineăfidel ăaăpozi ieiăfinanciare,ăperforman eiăfinanciareăşiă
a celorlalte informa iiăreferitoareălaăactivitateaădesf şurat ; 

-situatia financiara anuala cuprinde toate anexele prevazute de normele legale in vigoare, 
acestea preluand corect datele din evidenta contabila 

-bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare  cu respectarea corelatiilor 
de baza intre contul de executie bugetara si anexe,pe baza normelor metodologice de intocmire a 
bilantului.  
-unitateaănoastr ăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăcondi iiădeăcontinuitate. 
Înăanulă2014,ăpân ălaădataădeă30ăseptembrie 2014 s-auăefectuatăurm toareleădot riă: 

În anul 2013 s-auăefectuatăurm toareleădot riă: 
 dotareaăloboratoarelorădeăinformatic ă: 
30buc.ăUnit iăcentraleăI5 
3ăbuc iăcalculatorăcompletăechipate 
1 buc. Laptop 

 dotareăbibliotec ă: 
achizi ionareăc r iă 
dona iiăc r i 

 dot riămaterialădidactică: 
4ăbuc iătableăşcolare 
2ăbuc iăvideoproiectorăcuăecranădeăproiec ie 
Materialădidacticăpentruădotareaălaboratoruluiădeăfizic  
2ăbuc.ăimprimanteălaboratorăinformatic  

 dot riăbirouri 
1 buc. Aparat îndosariat 
1 buc. Laminator 
2 buc. Mobilier(birouri) 
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2 buc. Imprimante 
1 buc. Laptop Asus 
6 buc. Scaune ergonomice 
2ăbuc.ăDistrug torădocumente 
2ăbuc.ăFişetămetalic 
1 buc. Covor 

 dot riămaterialeăîntre inereăşiăfunc ionare 
1 buc. aspirator profesional 
20 buc.ăCur itorăsubăpresiune 
20 uc.ăScauneăşedin  
parchetareaăunuiănum rădeă8ăclaseă 
achizi ionareaăaă8ătableă colare 
renovarea grupului sanitar  al cadrelor didactice 
reamenajarea camerei foto de la cabinetul de biologie 
achizi ionareaăaă40ăbuc. Scaune pt. cabinetul de chimie 
achizi ionareaă39ăpanouriădeăplut ă 
înlocuirea ferestrelor de la CDI 
esteăînăcursădeăfinalizareăînlocuireaăacoperi uluiădeălaăcl direaăliceului 

 
VII. Comisiei de aparare impotriva incediilor   

Analizaăactivit iiăpeăanulăşcolară2013ă- 2014 
 
1. Puncte tari 
   - S-a efectuat pregatirea elevilor in caz de seism si s-a realizat un exercitiu de simulare in 
urmatoarele etape : 
                *  21 octombrie 2013 – etapa de pregatire teoretica;  
                *  22 octombrie 2013 _ exercitiu practic de simulare (1); ora 9:45; 
                *  23 octombrie 2013  - exercitiu practic de simulare (2) ; ora 9:45;  
                *  25 octombrie 2013  - evaluarea exercitiului ;  
  -  Reorganizareaăsectoarelorădeăautoap rareăînăşcoal ă; 
  -  Executarea de  controale tehnice PSI pe sectoare; 
 -  Completareaăşiădotareaăsectoarelorădeăautoap rareăcuămaterialeădeăinterven ieăPSIă(furtune,ăcapă
hidran i,ăsting toareădeăspum ăP5)ă;ăăă 
-  Verificareaăinstala iilorăelectriceăşiăasigurareaăloră; 
-  Verificareaăinstala iilorădeăînc lzireăcentral ă; 
-  Verificareaăîntre ineriiămijloacelorădeăstingereădinădotareaăunit iiă; 
-   Protejareaăgurilorădeăhidran iăîmpotrivaăînghe uluiăînăsezonulăreceă; 
-   Instruireaăîntreguluiăpersonalădinăşcoal ăprecumăşiăaăelevilorăprivindăobservareaăşiăanun areaăîn 
caz de incendiu ; 
-   Instruireaăşiătestareaăpersoanelorăceăexecut ăfocădeschisăprivindărespectareaănormelorăPSIă; 
- Organizareaădeăexerci iiădeăalarmareăperiodiceăcuăeleviiăşiăsalaria iiăsiăevacuareaăînăcazădeă
incendiu; 
- Realizarea instruirilor periodiceăcuăelevii,ăcadreleădidacticeăşiăaăpersonaluluiăangajatăconformă
graficului ; 
- Eleviiăsuntăconştientiza iăpermanentăasupraănecesit iiăp str riiăşiădezvolt riiăst riiădeăs n tateăpeă
timpulădesf şur riiăorelorădeăEduca ieăfizic ă; 
- Gazonul sintetic a contribuitădecisivălaămen inereaăintegrit iiăcorporaleăaăelevilorăînătimpulă
întrecerilorăşiăaăjocurilorăsportiveălaăore,ăcâtăşiăînăcompeti ii; 
- Cuprindereaăînătematicaăorelorădeădirigen ieăaătemelorăreferitoareălaăprevenireaăşiăstingereaă
incendiilor, precum şiămodulădeăcomportareăînăcazădeădezastreăşiăcalamit iănaturaleă; 
- În semestrul I  s-aăefectuatăunăexerci iuădeăalarmareăinădataădeă22-23.10.2013 ora 9:45  , la care au 
participatăto iăelevii,ăcadreleădidacticeăaleăcolegiului,ădirectorulăşcolii,ăresponsabilul p.s.i.,  în cadrul 
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c ruiaăăs-a asigurat integritatea fizica a elevilor si a cadrelor didactice si nu s-au semnalat 
evenimente deosebite  ; 
- reancarcarea stingatoarelor de incendii din dotare care au depasit termenul de garantie – octombrie  
2013 ; 
 

2. Puncte slabe 
 
-    Fonduriăfinanciareăinsuficienteănecesareăpentruăasigurareaăcuămaterialeădeăîntre inereăînămagaziaă
deămateriale,ăînăfunc ieădeăpropriet ileăfizico-chimice ; 
- Insuficientaădotareăcuămijloaceădeăstingereăînăcazădeăincendiuă(sting toareăcuăpulbere,ăm ştiăcontraă
fumului ) ; 
 

3.ăOportunit i 
 
- Organizareaădeăexerci iiădeăalarmareăperiodiceăcuăeleviiăşiăsalaria iiă; 
- Realizareaăinstruirilorăperiodiceăcuăelevii,ăcadreădidacticeăşiăaăpersonaluluiăangajată; 
- Verificareaăfunc ion riiăsting toarelorădeăincendiiădinădotareăşiăreînc rcareaăcelorăcareăauădep şită
termenulădeăgaran ieă; 
- Activitateaăînălaboratoareleădeăfizic ăşiăchimieăseădesf şoar ăconformănormelorăimpuseădeă
regulamentulădeăordineăinterioar ă; 
- Verificareaăconstruc iiloră(cl direaăşcoliiăşiăsalaădeăsportă)ăşiăstabilireaăm surilorănecesareăpentruă
creştereaărezisten eiăcl dirilorălaăcutremură; 
 

4.ăAmenin ri 
 
- Reducereaăfondurilorăfinanciareădetermin ăoăslab ădotareăcuămijloaceădeăstingereăînăcazădeă
incendiu  ; 
-     Se folosesc mijloace de iluminat electric neprotejate corespunzator ; circuite electrice neizolate 
si doze fara capac in locuri cu pericol de incendiu ; 

 
VIII. DIAGNOZA UNIT II ŞCOLARE  
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Calitateaăpersonaluluiădidactică iăaăelevilor 
 Num rămareădeăcadre didactice titulare cu 

nivel ridicat de formare 

 Asigurareaăunuiămanagementăeficientă iă
flexibil 

 Elaborarea documentelor de dezvoltare 
institu ional  

 Realizareaăactivit ilorăasumateăprinăplanulă
managerial 

 Rezultateă colareăfoarteăbuneăaleăelevilor 
 Combinarea  metodelor didactice moderne iă

aăcelorătradi ionaleăîn procesul instructiv 
educativ 

 Num rulămicădeăeleviăcorigen i 
 Implicareaăcadrelorădidacticeăînăpreg tireaă

suplimentar ăaăelevilor 

 Num ruluiămică deă parteneriateă laă nivelă local,ă
jude ean,ă na ionalăînăvedereaădisemin rii unor 
practici pedagogice valoroase 

 Insuficientaăcunoa tereădeăc treăpersonalulă
coliiăa standardelor de calitate iăaă

procedurilor interne 

 Lipsa de interes pentru aplicarea unor 
reglement riăinterne 

 Num ră mică deă proiecteă educativeă inclusă ină
CAEN 

 Lipsa proiecteloră iăprogramelorăeuropene 

 Formalismă înă ă proiectareaă iă realizareaă
activit iloră laă nivelulă unoră catedre/comisiiă
metodice 

 În elegereaăgre it ădeăc treăcadreleădidacticeăaă
sensuluiăasigur riiă calit iiă înăceeaăceăprivesteă
realizareaă ac iunilor, înregistrarea rezultatelor 
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 Activitateaăeficient ăaăunorăresponsabiliădeă
comisii  

 Implicarea colectivului didactic în crearea 
bazeiăproceduraleăprivindăasigurareaăcalit ii 

 Asumareaăunuiănum rămareădeă
responsabilit iădeăc treăăresponsabiliiădeă
comisii metodice 

 Majoritatea elevilor provin din familii 
organizate iă medii sociale careăsus in 
educa ia; 

 Comunicareăşiădeschidereă a colectivului 
profesoral fa ăde nevoile de formare a 
elevilor 

 Num rămicădeăabateriădisciplinareă– stare 
disciplinar ă iăfrecven ăbun  

 Comunicareăeficient ăîntreăpersonalul 
didacticăşiădidacticăauxiliar 

 Creareaăînăşcoal ăaăunuiămediuăprimitorăşiă
atractiv 

 Sistemădeăcomunicareăintern ădiversificatăăceă
r spundeăcerin elorădeăinformareăaă
personalului 

 Îmbun t ireaăesteticii spa iiloră colare  

iăexisten aădovezilor 
 Comunicareă dificil ă cuă uniiă membriiă aiă

colectivului didactic 

 Nerespectarea termenelor impuse pentru 
raportareă iăîndeplinireaăunorăatribu ii 

 Interesul redus al unor  cadre didactice de 
modernizare a propriului demers didactic 

 Insuficientaă valorificareă aă poten ialuluiă
comunit iiălocaleăînădezvoltareaă colii 

 Lipsaă dot riloră moderneă deă redareă aă
informa iilorădinăclase 

 Num rulămareă deă absen eă înregistrată laă uneleă
colective de elevi 

 Activitatea formal ă aă Consiliului colar al 
Elevilor 

 Nerespectareaă programuluiă colară (ă aă durateiă
pauzei) deăc treăeleviă iăprofesori 

 Dificult iă deă comunicareă cuă reprezentan iiăă
autorit ilorălocale 

 Existen aăformal ăaăunorăcomisiiădeălucru 

 Lipsa de interes a cadrelor didactice pentru 
organizareaă unoră activit iă interesanteă iă cuă
poten ialăeducativăridicatăînăSapt mânaăaltfel 

 Multe clase nu sunt personalizate 

 Diseminareă slab ă aă informa iiloră iă
reglement rilorăspreăcolectiveleădeăelevi 

 

 

 

 

 Director, 

 Prof. Carmen Andronachi 
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