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în cursul anului şcolar 2020-2021 şi direcţiile de dezvoltare pentru anul şcolar 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 Actualul an şcolar debutează cu proiecte de schimbare articulate, cu satisfacţia unui pas înainte şi cu 

preocuparea de mai bine. Anul şcolar 2020/2021 a fost un an al schimbării în calitate, seriozitate, responsabilitate. 

Opţiunea pentru schimbări reale, cuprinzătoare şi perceptibile ale învăţământului rămâne opţiunea 

fundamentală pentru 2021/2022. Ţelurile reformei şcolare ar putea sintetiza următoarele aspecte: 

- consolidarea pregătirii şcolare şi sporirea creativităţii profesionale; 

- sporirea competitivităţii calificărilor şcolare româneşti; 

- creşterea impactului pregătirii şcolare asupra schimbărilor şi condiţiilor de viaţă din societatea noastră; 

- preluarea în conţinutul şi structura învăţământului a problemelor tehnice, tehnologice, administrative, 

culturale şi sociale ale modernizării şi ale integrării euroatlantice a României; 

- reformarea legislaţiei şcolare în domeniul educaţiei; 

- întrunirea premiselor educaţionale pentru formarea de individualităţi bine calificate profesional, apte să 

judece autonom, cu spirit critic realităţile, să elaboreze proiecte de schimbare în consecinţă, să organizeze 

eforturile de schimbare şi să coopereze argumentativ; 

- reformarea examenului de bacalaureat; 

- abordarea realistă, apropiată de ceea ce se întâmplă în ţările dezvoltate ale lumii; promovarea unui 

învăţământ performant; derularea unor programe de dezvoltare la nivelul întregului sistem şi concordanţa 

sistemului cu cel din ţările dezvoltate europene; 

- promovarea unor programe speciale de dezvoltare a şcolilor cu probleme deficitare şi, în paralel, a unor 

programe absolut necesare în era informaţională care să producă a doua alfabetizare şi introducerea masivă 

a computerelor în şcoală; 

- politicile educaţionale vor fi conturate de studiile profesioniste asupra şcolii şi de marile direcţii de 

dezvoltare ; 

- atragerea de fonduri pentru demararea unor programe de amploare privind dezvoltarea învăţământului; 

- abordarea realistă, apropiată de ceea ce se întâmplă în alte ţări dezvoltate ale lumii. 

Agenţii reformei sunt educatorii, profesorii, administraţiile şcolare. Reforma se face pentru elevi. Ea reuşeşte 

dacă analizele şi evaluările pe care se bazează sunt competente şi exigente, dacă dascălii o susţin şi o promovează şi 

dacă se realizează un management calificat şi înţelept al schimbărilor corespunzătoare şi complexe. 

Învăţământul este o investiţie pe termen lung. În orice moment, în învăţământ, cheltuielile întrec veniturile 

imediate. A venit timpul să înţelegem la modul concret adevărul că cea mai scumpă marfă este cunoştinţa descoperită, 

cunoştinţa transmisă, cunoştinţa folosită. 

Învăţământul trebuie eliberat până la capăt de egalitarism, de urmele populismului. Se impune să stimulăm 

diferenţierea, în sensul superior al performanţelor – şcolilor şi liceelor, dascălilor, elevilor – să susţinem cu recunoaşteri 

adecvate, inclusiv salariale şi, în general financiare, performerii. 

Este necesară o abordare dintr-o nouă perspectivă a problematicii învăţământului. Astfel, în perioada 

2021/2022, cu perspective spre 2023, reforma îşi propune: 

1. reforma sistemică -  vizează toate componentele, cu accent pe calitate, echitate, eficienţă; 

2. reformă continuă - valorificarea rezultatelor obţinute până în prezent şi asigurarea premiselor realizării 

obiectivelor propuse pentru orizontul 2022; 

3. reforma asumată, prin responsabilizarea partenerilor, factorilor implicaţi  

Coordonatele majore care vor sta la baza activităţii noastre în acest an şcolar vor fi: 

1. calitate, la nivel de proces şi instituţional; 

2. echitate – prin creşterea şanselor de acces şi prin creşterea mediului stimulativ pentru învăţare; 

3. eficienţa, cu accent deosebit pe nivelul şi utilizarea resurselor. 

Programele de susţinere a elevilor prin burse şi alte forme de sprijin, ameliorarea condiţiei salariale a 

profesorilor, autonomia financiară a şcolii, dreptul comunităţii locale de a hotărî asupra nevoilor de educaţie a 

membrilor ei, asigurarea echităţii în educaţie sunt obiective prioritare ale şcolii pentru prezent şi viitor. 

Porţile şcolii trebuie deschise tuturor celor care doresc să studieze. 

Egalizarea şanselor în învăţământ trebuie să fie un deziderat, un demers concret şi asiduu de sprijinire a 

tinerilor şi a adulţilor pentru înzestrarea lor cu cunoştinţele necesare în vederea atingerii standardelor educaţionale şi a 

satisfacerii cunoştinţelor în viaţa profesională. 

Extinderea învăţământului obligatoriu la zece ani înseamnă un spor de educaţie teoretică şi practică care să 

înarmeze pe elevi în domeniile şi disciplinele urmate cu acele cunoştinţe care să le permită, pe de o parte, accesul 

nerestricţionat la alte parcursuri şcolare cât şi dobândirea abilităţilor şi capabilităţilor apropiate pentru calificarea în 

profesii şi meserii. 

I. ASPECTE GENERALE ALE PERIOADEI ANALIZATE (2020/2021); OBIECTIVELE   

    ACTIVITĂŢII PENTRU PERIOADA ANALIZATĂ ŞI DIRECŢIILE GENERALE  

    PENTRU 2021/2022; DIMENSIUNI CALITATIVE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  

    ECONOMIC ŞI COMERCIAL  
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Se impune să îmbunătăţim modul de evaluare a cunoştinţelor, să omogenizăm procedurile de examinare, să 

eliminăm subiectivismul aprecierii, să creăm mecanismele cele mai potrivite de măsurare a cunoştinţelor şcolare, să 

stimulăm performanţa şcolară dar şi didactică, să recompensăm excelenţa în educaţie, pe toţi cei care profesori şi elevi 

fac cunoscută în lume valoarea învăţământului românesc. 

În acest spirit ne propunem să analizăm şi să evaluăm aspectele esenţiale ale muncii noastre din anul şcolar 

2020/2021. Activitatea desfăşurată pe parcursul celor două semestre şcolare a avut la bază P.U.M. pentru anul şcolar 

2020/2021, cele două P.U.M.-uri / cele două semestre şcolare, notele de probleme şi programele (anuale şi semestriale) 

ce au fost aprobate în şedinţele C.A. şi C.P. precum şi programele de activitate ale catedrelor, comisiilor metodice, 

compartimentelor conexe etc. 

Aşa cum am simţit cu toţii, a fost un an greu, dificil chiar pentru cei mai mulţi. Am avut foarte multe elemente 

de noutate (în spiritul reformei), cum ar fi: o nouă viziune privind evaluarea şi notarea, descongestionarea programelor 

şcolare, structurarea unor noi modele de curriculum didactic, accentul pe asigurarea calităţii, introducerea în practică a 

elementelor de descentralizare a educaţiei, învățarea on-line. 

Programele elaborate la nivel de şcoală şi pe compartimente au vizat în special următoarele obiective generale 

şi specifice: 
 

I. Semestrul I, anul şcolar 2020/2021 
 

I. OBIECTE GENERALE (O.G.) ŞI SPECIFICE (O.S.) – PE DOMENII 
 

1. Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală în anul şcolar 2020/2021 

1.1. Informare privind realizarea obiectivelor şi conţinuturilor activităţii desfăşurate; 

1.2. Analiza activităţii desfăşurată în anul şcolar anterior (2020/2021). 

2. Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi desfăşurată în şcoală 

2.1. Organizarea deschiderii anului şcolar 2021/2022 şi desfăşurarea activităţii didactice pe 

perioada semestrului I; 

2.2. Asigurarea şi eficientizarea resurselor de care dispune unitatea: umane, materiale, financiare; 

2.3. Asigurarea circulaţiei informaţiei; 

2.4. Asigurarea unor relaţii de colaborare cu comunitatea locală şi cu alte instituţii din exterior.  

3. Programarea activităţii şcolare 

3.1. Programarea activităţii de conducere; 

3.2. Programarea activităţii instructiv-educative; 

3.3. Programarea activităţii compartimentelor auxiliare; 

3.4. Programarea activităţii de monitorizare, îndrumare şi control. 

4. Programarea şi consilierea managerială. Sistem de învăţământ compatibil cu normele U.E. 

4.1. Controlul şi evaluarea activităţii instructiv-educative; 

4.2. Controlul şi evaluarea activităţii de evaluare continuă; 

4.3. Controlul şi evaluarea activităţii compartimentelor auxiliare: 

4.4. Aplicarea sistemului calităţii. Asigurarea şi evaluarea calităţii educaţiei. 

5. Asigurarea profesionalizării înalt calitative 

5.1. Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice de specialitate şi eficientizarea instruirii prin L.T. 

şi prin practica comasată; 

5.2. Asigurarea unui management performant la nivelul unităţii. 

6. Colaborarea şcolii cu familia. 

7. Realizarea unui climat socio-profesional afectiv, optim 

7.1. Existenţa unor relaţii de colaborare între toţi salariaţii unităţii şi rezolvarea eventualelor cazuri 

de incompatibilitate ce pot să apară. 

8. Activitatea CA 

9.1. Programarea activităţii unităţii 

9.1.1. Programarea activităţii de conducere; 

9.1.2. Programarea activităţii instructiv-educative; 

9.1.3. Programarea activităţii compartimentelor auxiliare. 

9.2. Organizarea şi controlul activităţii compartimentului administrativ 

9.2.1. Organizarea şi controlul cantinei; 

9.2.2. Organizarea şi controlul internatului. 

9.3. Graficul activităţii CA. 

9. Alte activităţi. 
 

II. Semestrul II, anul şcolar 2020/2021 
 

1. Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală în semestrul I 

1.1. Informare privind activitatea desfăşurată în şcoală în semestrul I; 

1.2. Analiza activităţii desfăşurată în semestrul I. 

2. Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi desfăşurată în şcoală 
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2.1. Organizarea activităţii şcolare pentru semestrul II şi a vacanţelor (în special a vacanţei de vară) 

precum şi pregătirea condiţiilor pentru începerea anului şcolar 2021/2022; 

2.1.1. Asigurarea şi eficientizarea resurselor de care dispune unitatea: umane, materiale, 

financiare; 

2.1.2. Asigurarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021/2022 şi desfăşurarea în 

condiţii normale a examenelor de absolvire;  

2.1.3. Organizarea activităţii şcolii pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 

2021/2022; 

2.2. Asigurarea circulaţiei informaţiei; 

2.3. Asigurarea unor relaţii de colaborare cu comunitatea locală şi cu alte instituţii din exterior.  

3. Programarea activităţii şcolare 

3.1. Programarea procesului de învăţământ 

3.2. Programarea activităţii de formare continuă 

3.3. Programarea activităţii educative; 

3.4. Programarea activităţii compartimentelor auxiliare; 

3.5. Programarea activităţii de monitorizare, îndrumare şi control. 

4. Programarea şi consilierea managerială. Sistem de învăţământ compatibil cu normele U.E. 

4.1. Controlul şi evaluarea activităţii instructiv-educative (prin CA şi CP);  

4.2. Controlul şi evaluarea activităţii de formare continuă; 

4.3. Controlul şi evaluarea activităţii compartimentelor auxiliare; 

4.4. Aplicarea sistemului calităţii. Asigurarea şi evaluarea calităţii educaţiei. 

5. Asigurarea profesionalizării înalt calitative; 

5.1. Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice de specialitate şi eficientizarea instruirii prin L.T. şi 

prin practica comasată; 

5.2. Asigurarea unui management performant la nivelul unităţii. 

6. Realizarea unui climat socio-profesional afectiv, optim 

6.1. Existenţa unor relaţii de colaborare între toţi salariaţii unităţii şi rezolvarea eventualelor cazuri 

de incompatibilitate ce pot să apară. 

7. Colaborarea şcolii cu familia. 

8. Programe comunitare: activităţi de cooperare internaţională şi integrare europeană 

9. Activitatea CA 

9.1. Programarea activităţii unităţii 

9.1.4. Programarea activităţii de conducere; 

9.1.5. Programarea activităţii instructiv-educative; 

9.1.6. Programarea activităţii compartimentelor auxiliare. 

9.2. Organizarea şi controlul activităţii compartimentului administrativ 

9.2.3. Organizarea şi controlul cantinei; 

9.2.4. Organizarea şi controlul internatului. 

9.3. Graficul activităţii CA. 

10. Alte activităţi. 
 

 Vom încerca sintetizarea evaluativă a realizării obiectivelor mai sus menţionate pe domenii fundamentale ale 

activităţii curriculare şi extracurriculare, după cum urmează în conţinutul materialului.  

 

 

 

 a. Resurse umane – populaţia şcolară; modul de realizare a planului de       

şcolarizare; absenteism; abandon şcolar; personalul didactic, didactic auxiliar   şi nedidactic 

 a.1. Aspecte generale 

Am avut o structură de resurse umane foarte eterogenă (structură de personal - didactic şi nedidactic – şi 

structură de tineret şcolar) 

În anul şcolar 2020/2021 colegiul a funcţionat cu 30 clase de elevi: 

A. Liceu (curs de zi) 

Profil/ calificare 

Clasa IX Clasa X Clasa XI Clasa XII Total 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Ruta directă 7 201 7 211 7 199 7 179 28 790 

Economic/ T.A.E. 3 85 3 90 3 84 3 79 12 338 

Alimentaţie publică şi 

turism/ T.T./ T.G. 
2 57 2 62 2 61 2 52 8 232 

Administrativ/ T.A. 1 29 1 28 1 28 1 28 4 113 

II. RESURSE EDUCAŢIONALE 
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Comerţ/ T.A.C. 1 30 1 31 1 26 1 20 4 107 

Total 7 201 7 211 7 199 7 179 28 790 
 

 

 

B. Școală profesională (curs de zi) 
 

Profil/ calificare 

Clasa IX Clasa X 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Alimentaţie publică şi turism 1 29 1 30 

        Bucătar 0,5 15 0,5 16 

         Ospătar (chelner)-vânzător în unități de alimentație 0,5 14 0,5 14 

Total 1 29 1 30 

 

 

 

C. Total colegiu (curs de zi) 
 

Profil/ calificare 

Clasa IX Clasa X Clasa XI Clasa XII Total 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Ruta directă 8 230 8 241 7 199 7 179 30 849 

Economic/ T.A.E. 3 85 3 90 3 84 3 79 12 338 

Alimentaţie publică şi 

turism/ T.T./ T.G. 
3 86 3 92 2 61 2 52 10 291 

Administrativ/ T.A. 1 29 1 28 1 28 1 28 4 113 

Comerţ/ T.A.C. 1 30 1 31 1 26 1 20 4 107 

Total 8 230 8 241 7 199 7 179 30 849 

 

 

Pentru total colegiu – în acest an şcolar am acordat asistenţă pedagogică unui număr de 849 elevi, 

repartizaţi în 30 de clase de elevi, pentru care au fost normate 56,19 posturi, din care: 49,87 posturi au fost 

ocupate cu titulari (51 cu normă de bază ); 6,32 au fost ocupate cu suplinitori calificaţi; 

 Pe total instituţie, în anul şcolar anterior au fost normate 79,19 norme de personal; 9,00 pentru 

personal didactic auxiliar, 14,00 pentru personal nedidactic şi 56,19 pentru personal didactic; 

 Nr. de cadre didactice: 58, din care: titulari - 51, suplinitori - 7; 

 Calitatea personalului didactic: doctor – 3, gr. I – 37, gr. II – 10, definitiv –5, debutanți – 3; 

 C.A. a fost organizat conform OMEN 4619/22.09.2014 cu modificările și completările ulterioare. A 

avut în componenţă 12 membri (3 cu statut de observator); 

 Activitatea şcolii a fost coordonată de 2 directori. 

 În acest an şcolar unitatea este normată cu 79,81 norme din care: norme didactice = 55,81; personal 

didactic auxiliar = 9,00; personal nedidactic = 15,00. 
 În anul şcolar 2021/2022 acordăm asistenţă unui număr de 862 elevi, din care: 779 liceu, care învaţă 

în 28 de clase și 51 de elevi școală profesională, 2 clase și o clasă de postliceală cu 32 elevi; 

 Personal didactic auxiliar – 9,00, personal nedidactic 15,00. 

 

a.2. Puncte tari: 

- planul de şcolarizare propus pentru anul 2020/2021 a fost realizat integral în prima sesiune din iulie 2020 

(la liceu/școală profesională); 

- medii foarte mari, la admitere liceu (domeniul Economic: maxim 8,95, minim 7,70 – 112 candidaţi admişi; 

domeniul Comerţ: maxim 8,31, minim 7,71 – 28 candidaţi admişi; domeniul Turism şi alimentaţie: maxim 

8,51, minim 7,51 – 56 candidaţi admişi); 

- medii foarte mari la admitere în clasa a XI-a liceu: TAE – maxim = 9,64, minim 7,93; TA – maxim = 8,98 

și minim 6,80; 

- la admitere în clasa a X-a s-au obținut următoarele medii: TG: maxim=9,47, minim=7,94; TT: 

maxim=9,44, minim=7,27; 
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- toți candidații au promovat examenul de evaluare națională în sesiunea 2020; 

- situaţia foarte bună a promovabilităţii la sfârşitul anului şcolar: 99,67%; 

- şcoala dispune de cadre didactice foarte bine pregătite, majoritatea cu grad didactic I şi II în învăţământ; 

- ca unitate şcolară reprezentativă, s-au aplicat corect şi legal politica de disponibilizare, recrutare, angajare 

a resurselor umane; 

- relaţiile dintre salariaţii unităţii au fost de colaborare, parteneriat şi motivate corespunzător; 

- fişele postului au fost întocmite în conformitate cu cerinţele legislative; 

- încă de la 01.09.2020, şcoala a beneficiat de schema completă de personal didactic şi nedidactic. 
 

a.3. Puncte slabe: 

- rezultate satisfăcătoare pentru elevii de la clasele de comerţ şi turism şi alimentaţie; 

- la capitolul mişcarea elevilor, ne înregistrăm cu 14 plecări şi 0 veniți. Plecările au fost din următoarele 

cauze: retragerea pe motiv de sănătate, lipsa de resurse financiare şi materiale pentru acoperirea 

cheltuielilor de şcolarizare, exmatriculări, transferuri în străinătate, alte judeţe din ţară. 
 

a.4. Probleme de rezolvat; oportunităţi 

- regândirea modului de organizare a învăţământului obligatoriu (cu accent pe schimbări curriculare, 

structurale şi pe corelarea calităţii substanţei umane); 

- subordonarea activităţii întregului personal salariat al unităţii, satisfacerii cerinţelor elevilor, părinţilor şi 

comunităţii locale; 

- cristalizarea opţiunilor elevilor claselor a IX-a şi a X-a pentru profiluri şi meserii şi realizarea repartizării 

acestora pe specializări la sfârşitul anului şcolar curent în funcţie de mediile de departajare şi de opţiuni). 

Diriginţii claselor a IX-a şi a X-a au misiunea de a informa corect părinţii şi elevii în acest sens; 

- realizarea unei bănci de date computerizate, referitoare la resursele umane structurate astfel: 

1. una pentru personalul unităţii (în care să se regăsească toate datele necesare sub aspect informativ şi 

de identificare); 

2. una pentru elevii şcolii (clasa, adresa, profil, meserie, părinţi şi ocupaţia lor, domiciliul, alte date 

identificative cu caracter personal; 

- pentru anul şcolar viitor (2021/2022) ne propunem să atragem 8 clase a IX-a  la liceu, 1 clasă de 

învăţământ postliceal - asistent de gestiune; 1 clasă de învățământ profesional cu 2 calificări: ospătar și 

bucătar. 
  

b. Resurse informaţionale: 

 - cuprind manuale şcolare, programe şcolare, carte şcolară, diverse publicaţii, altele 
 

 b.1. Puncte tari: 

- încă din perioada vacanţei de vară (2020 şi 2021), s-au procurat manualele pentru clasele IX-XII liceu. 

Comanda de manuale pentru clasele IX-XII s-a făcut la I.S.J.; 

- au existat în şcoală aproape, toate titlurile de manuale,  pentru toate disciplinele şi aproape pentru toţi 

elevii;  

- a crescut în ultimul timp ponderea la achiziţii de cărţi de specialitate economică şi a publicaţiilor 

economice; 

- s-au făcut donaţii de carte pentru bibliotecă (în valoare de 1528,65 lei); 

- în cancelarie şi la bibliotecă sunt amenajate puncte de informare-documentare privind conţinuturile 

reformei în învăţământ;  

- biblioteca dispune de peste 19.320 volume şi-n jur de 928 cititori; 

- programele şcolare, curriculum-urile pentru clasele IX-XII au fost puse la dispoziţia cadrelor didactice 

încă din 01.09.2021; 

- bisăptămânal, s-au urmărit şi selectat prin pagina M.E.. de pe Internet toate materialele care prezintă 

interes pentru unitatea noastră; 

- profesorii și profesorii de instruire practică  care predau disciplinele economice au conceput şi realizat 

corect programele de C.D.L. 
 

b.2. Puncte slabe: 

- nu toate cadrele didactice cunosc conţinuturile şi direcţiile de înfăptuire a reformei; 

- reticenţe ale unor cadre didactice cu privire la aplicarea şi reuşita reformei; 

- interes scăzut pentru operaţionalizarea conţinuturilor şi informaţiilor instituţionalizate la unele cadre 

didactice  

- interes scăzut pentru desfășurarea activităților on-line la unele cadre didactice. 
 

b.3. Probleme în atenţie (oportunităţi): 

- popularizarea noilor planuri şi programe şcolare pentru anul şcolar 2021/2022 şi 2022/2023; 

- popularizarea noilor reglementări şi măsuri privind desfăşurarea activităţii în educaţie, în anii şcolari 

2021/2022 şi 2022/2023; 

- conceperea, realizarea şi popularizarea ofertei de şcolarizare pentru anul şcolar 2022/2023; 
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Raport privind activitatea generală a şcolii (în special cea instructiv-educativă)  

în cursul anului şcolar 2020-2021 şi direcţiile de dezvoltare pentru anul şcolar 2021-2022 

- constituirea la nivelul şcolii a unei bănci de date, pentru valorificarea resurselor umane, financiare, 

materiale şi reglarea disfuncţionalităţilor semnalate.  
 

c. Resursele ştiinţifice 

- sunt legate de conţinuturile didactice şi se regăsesc în planurile de învăţământ (programele şi manualele 

şcolare) 
 

c.1. Puncte tari: 

- şcoala a beneficiat de toate aceste categorii de resurse, încă din septembrie 2020, fiecare profesor având 

posibilitatea să le consulte, analizeze şi apoi să le aplice; 

- cunoaşterea şi aplicarea elementelor de schimbare din programele şcolare, mai ales cele referitoare la 

descongestionare, obiective (generale, specifice), competenţe (generale, derivate, specifice); 

- originalitate, rigoare şi răspundere din partea cadrelor didactice în restructurarea elementelor de conţinut 

(fapt relevat prin proiectele calendaristice semestriale); 

- pentru formator, a cunoaşte resursele ştiinţifice, echivalează cu a fi informat şi a-şi asigura premisele 

restructurării actului informaţional; 

- realizarea la nivelul catedrelor şi cercurilor pedagogice a unor cicluri de activităţi metodice privind 

conceperea şi realizarea curriculum-ului la clasele a IX-a, X, XI, XII. 
 

c.2. Puncte slabe: 

- prin prevederile lor, unele programe şcolare segmentează continuitatea conţinuturilor; 

- nu toate cadrele didactice au aplicat corect noile programe pentru clasele IX, X, XI, XII; 
 

c.3. Probleme în atenţie (de rezolvat): 
 

  - vezi b.3. - 
 

            d. Resurse legate de timpul disponibil pentru activităţile didactice 
 

 d.1. Aspecte generale: 

- au avut în vedere timpul la dispoziţie pentru desfăşurarea activităţii didactice; 

- cele mai multe din activităţile noastre didactice s-au desfăşurat în condiţii restrictive de timp, dacă ne 

gândim la volumul de conţinuturi destinate predării; 

- multe neîmpliniri parţiale sau chiar eşecuri sunt puse pe seama timpului insuficient. 
 

d.2. Puncte tari: 

- conţinuturi complete şi dificile bine încadrate în timp la majoritatea profesorilor; 

- organizarea riguroasă a fiecărei secvenţe de instruire la cei mai mulţi profesori; 

- succesiunea şi fluenţa logică între secvenţele de instruire la lecţiile asistate; 

- o bună dozare a timpului / secvenţe didactice; 

- deşi s-a lucrat în 2 schimburi iar spaţiul a fost utilizat la maximum, am reuşit să păstrăm durata orei de 50 

minute şi pauza de10 minute. 
 

d.3. Puncte slabe: 

- unii profesori nu au folosit integral timpul destinat desfăşurării lecţiei; 

- unii profesori pleacă târziu la ore (5-10 minute), alţii au ieşit mai devreme; 

- profesori care au întârziat la primele ore; 

- profesori care, deşi erau prezenţi la ore, nu lucrau efectiv; 

- absenţe nemotivate de la ore ale unor cadre didactice 

- unii profesori care nu s-au logat pe platforma Classroom conform orarului . 
 

d.4. Probleme de rezolvat (oportunităţi): 

- este necesară reglarea ritmului activităţii şi densităţii lecţiilor; 

- să învăţăm să evaluăm şi să repartizăm judicios timpul alocat fiecărei secvenţe de instruire/instruire online; 
 

e. Resurse materiale 
  

 e.1. Aspecte generale 

- cuprind spaţii de şcolarizare, material didactic, mijloace de învăţământ; 

- au fost în general insuficiente; 

- în 18 săli de clasă (inclusiv laboratoare şi cabinete), au funcţionat în 2 schimburi 30 clase de elevi; 

- baza materială a şcolii a fost folosită la maximum; 

- 1 laborator de informatică, laborator de chimie, fizică, funcţionale; 

- spaţii de instruire practică – funcţionare foarte eficientă. 
 

e.2. Puncte tari: 

- s-au efectuat lucrări de igienizare, curăţenie în timpul vacanţelor (de vară 2020, decembrie 2020, iunie-

august 2021), în valoare de 15.218 lei; verificări instalații gaz = 2.800 lei; verificare și autorizare centrală 

termică = 2.700 lei; verificări stingătoare = 2.432 lei 



 

 

 

 

  

8 

Raport privind activitatea generală a şcolii (în special cea instructiv-educativă)  

în cursul anului şcolar 2020-2021 şi direcţiile de dezvoltare pentru anul şcolar 2021-2022 

- bună gospodărire, păstrare şi achiziţie de asemenea resurse (Prisacaru E., şefii de catedre, Ştefancu Mihai); 

- bunuri şi servicii - asigurate din venituri proprii  = 55.550 lei; asigurate de C.L. = 541.815 lei; cheltuieli de 

personal = 5.858.465 lei; 

- efectuarea de igienizări, zugrăveli, vopsitorii și reparații pentru începerea anului școlar 2021-2022 = 

14.214 lei; plata burse elevi = 56.370 lei; bani de liceu = 264.658lei; transport elevi = 73.784 lei; burse R. 

Moldova  = 69.923 lei, fond persoane cu handicap = 54.548 lei 

- privită sub aspect organizatoric, global, activitatea de utilizare a resurselor materiale a reclamat dificultăţi, 

dar de cele mai multe ori şi satisfacţii. 
 

e.3. Puncte slabe: 

- unele spaţii au fost transformate în săli de clasă (laboratorul 1 de informatică, laborator fizică, diverse 

cabinete); 

- au avut de suferit activităţile în cercuri, programele recuperatorii, meditaţiile şi consultaţiile, pregătirea 

specială pentru concursurile şcolare şi examenele de absolvire; 

- multe activităţi s-au realizat în zilele de sâmbătă şi duminică ; 

- degradarea mobilierului de către elevi, dezinteres din partea diriginţilor pentru recuperarea daunelor 

produse; 

- uşi stricate, rupte, urme de încălţăminte pe pereţi, vestiare şi WC-uri (la înălţimea de 2m); 

- înscrisuri diverse pe pereţi la grupurile sanitare; 

- băncile şcolare scrijelite cu fel de fel de desene, stricate, se strică în mod intenţionat scaunele la catedră, în 

general mobilierul şcolii; 
 

e.4. Probleme în atenţie (oportunităţi): 

- înlocuirea materialului depăşit şi insuficient; 

- înlocuirea actualului mobilier din unele săli de clasă; 

- diriginţii să aibă mai multe iniţiative privind curăţenia mobilierului şcolar, igienizarea sălilor de clasă, 

păstrarea obiectelor de inventar, din patrimoniul material al şcolii; 

- pregătirea şcolii în vederea organizării în bune condiţii – etapa judeţeană şi a etapelor judeţene pentru 

olimpiadele şcolare; 

- pregătirea noilor spaţii pentru anul şcolar 2021/2022. 
 

f. Resurse financiare 

 - utilizarea resurselor financiare s-a făcut cu respectarea legislaţiei în vigoare (vezi rapoartele explicative ale 

serviciului contabilitate cu nr. 2957/14.10.2020; 86/15.01.2021 1337/12.04.2021; 2435/07.07.2021 care sunt părţi 

integrate ale prezentului material). 
 

 f.1. Puncte tari: 

- la sfârşitul anului 2020 s-a întocmit darea de seamă contabilă anuală cu privire la activitatea financiar-

contabilă pe anul 2020 a C.F.; 

- controlul financiar intern din partea I.S.J. Botoşani, nu a găsit deficienţe; 

- au fost întocmite conturi de execuţie pe subcapitole, categorii de cheltuieli din care rezultă că nu am avut 

nici un fel de depăşire a plăţilor de casă faţă de alocaţiile bugetare aprobate; 

- din veniturile proprii (taxe pentru activităţi conexe, chirii), s-a asigurat efectuarea unor cheltuieli 

administrativ-gospodăreşti, procurarea de diverse materiale, reparaţii curente. 
 

f.2. Puncte slabe: 

-  
 

f.3. Probleme în atenţie (oportunităţi): 

- planificarea resurselor bugetare pentru dotări cu mobilier, salarii, burse; 

- organizarea managementului financiar, printr-o mai bună colaborare cu toţi factorii implicaţi; 

- creşterea veniturilor extrabugetare din sponsorizări, închirieri de spaţiu, alte activităţi; 
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Raport privind activitatea generală a şcolii (în special cea instructiv-educativă)  

în cursul anului şcolar 2020-2021 şi direcţiile de dezvoltare pentru anul şcolar 2021-2022 

 

 

 

 
 

 - vizează mişcarea elevilor, şcolarizare, frecvenţă. Aspectele mai importante ale acestor fenomene şcolare au 

fost următoarele: 
 

1. Liceu (curs de zi): – finanţare bugetară 
 

Profil 

Clasa IX Clasa X Clasa XI Clasa XII Total 
Înscrişi 

la 

încep. 

an şc. 

2020-

2021 

Rămaşi 

la 

sfârşit 

an şc. 

2020-

2021 

Înscrişi 

la 

încep. 

an şc. 

2020-

2021 

Rămaşi 

la 

sfârşit 

an şc. 

2020-

2021 

Înscrişi 

la 

încep. 

an şc. 

2020-

2021 

Rămaşi 

la 

sfârşit 

an şc. 

2020-

2021 

Înscrişi 

la 

încep. 

an şc. 

2020-

2021 

Rămaşi 

la 

sfârşit 

an şc. 

2020-

2021 

Înscrişi 

la 

încep. 

an şc. 

2020-

2021 

Rămaşi 

la 

sfârşit 

an şc. 

2020-

2021 

Total 201 199 211 211 199 196 179 177 790 783 
 

= la liceu ne înregistrăm la plecări cu 7 elevi: 

- 2 elevi la clasa IX-a; 

- 0 elevi la clasa a X-a; 

- 3 elevi la clasa a XI-a; 

- 2 elev la clasa a XII-a; 

= 0 elevi veniți. 

2. Școală profesională (curs de zi): – finanţare bugetară 
 

Profil 

Clasa IX Clasa X Total 

Înscrişi la 

încep. an şc. 

2020-2021 

Rămaşi la 

sfârşit an 

şc. 2020-

2021 

Înscrişi la 

încep. an 

şc. 2020-

2021 

Rămaşi la 

sfârşit an 

şc. 2020-

2021 

Înscrişi la 

încep. an 

şc. 2020-

2021 

Înscrişi la 

încep. an 

şc. 2020-

2021 

Total 29 25 30 28 59 53 
 

= la școală profesională ne înregistrăm la plecări cu 6 elevi. 

= la veniţi  0 elevi. 
 

3. Pentru întregul colegiu situaţia se prezintă astfel:  

= s-au înscris 849 elevi şi au rămas 836 elevi. 
 

Profil 

Clasa IX Clasa X Clasa XI Clasa XII Total 
Înscrişi 

la 

încep. 

an şc. 

2020-

2021 

Rămaşi 

la 

sfârşit 

an şc. 

2020-

2021 

Înscrişi 

la 

încep. 

an şc. 

2020-

2021 

Rămaşi 

la 

sfârşit 

an şc. 

2020-

2021 

Înscrişi 

la 

încep. 

an şc. 

2020-

2021 

Rămaşi 

la 

sfârşit 

an şc. 

2020-

2021 

Înscrişi 

la 

încep. 

an şc. 

2020-

2021 

Rămaşi 

la 

sfârşit 

an şc. 

2020-

2021 

Înscrişi 

la 

încep. 

an şc. 

2020-

2021 

Rămaşi 

la 

sfârşit 

an şc. 

2020-

2021 

Total 230 224 241 239 199 196 179 177 849 836 
 

      4. Pentru anul şcolar 2020/2021: asigurăm asistenţă pedagogică unui număr de 836 elevi: 30 clase (783 = 28 

clase la liceu și 53 = 2 clase șc. profesională). 

În ceea ce priveşte frecvenţa elevilor, ne-am înregistrat cu o situaţie bună. Au fost puţine cazuri de elevi cu 

absenţe numeroase şi nemotivate.  

Câteva aspecte sintetice se impun, mai ales în legătură cu disciplina cadrelor didactice: 

- nu s-a respectat întotdeauna orarul şcolii; 

- s-au produs multe întârzieri de la ore; 

- absenţe nemotivate de la ore ale unor cadre didactice; 

- profesori şi elevi care lucrau frumos, utilizând efectiv timpul din oră, având desene, scheme, schiţe pe 

tablă sau realizau verificări frontale; 

- profesori care, deşi erau prezenţi la ore, nu lucrau efectiv; 

- la foarte multe ore şi clase, profesorii nu pun absenţe în cataloage; 
 

a. Puncte tari 

- puţini elevi cu cazuri de absenţe nemotivate, rezultă frecvenţă foarte bună (mai ales la clasele IX, X, XI); 

- atitudinea elevilor faţă de educaţia furnizată de şcoală a fost în general pozitivă; 

- frecvenţa a fost corespunzătoare, a existat în şcoală un climat stimulativ de muncă şi învăţare; 

- elevii au manifestat respect pentru profesori şi invers; 

- pentru cei mai mulţi elevi, şcoala a reprezentat o a doua familie; 

III. PROBLEME DE ŞCOLARIZARE ŞI DE FRECVENŢĂ, DISCIPLINA   

      MUNCII; ABSENTEISM; ABANDON ŞCOLAR; POPULAŢIE ŞCOLARĂ 
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Raport privind activitatea generală a şcolii (în special cea instructiv-educativă)  

în cursul anului şcolar 2020-2021 şi direcţiile de dezvoltare pentru anul şcolar 2021-2022 

Liceu, an şcolar 2020/2021 

783 – elevi cu situaţie încheiată 

743 – elevi promovaţi (99,87%) 

    4 – elevi cu medii între 5-6,99 (0,51%) 

409– elevi cu medii între 7-8,99 (57,82%) 

330– elevi cu medii între 9-10 (41,67%) 

 

Liceu,  an şcolar 2019/2020 

804 – elevi cu situaţie încheiată 

804– elevi promovaţi (100%) 

  2 – elevi cu medii între 5-6,99 (0,25%) 

554 – elevi cu medii între 7-8,99 (68,90%) 

248 – elevi cu medii între 9-10 (30,85%) 

- abaterile disciplinare semnalate au fost minore: gălăgie, întârzieri la ore, unele absenţe nemotivate, pozne 

nesemnificative specifice liceenilor; 

- s-au respectat legislaţia în vigoare, R.O.F.U.I., R.I., drepturile elevilor şi salariaţilor, se folosesc 

sancţiunile (atât cele pozitive, cât şi cele negative); 

- învăţământul s-a desfăşurat în condiţii de securitate; 

- toţi diriginţii au adoptat măsuri privind asigurarea stării de sănătate (protecţia muncii în rândul elevilor); 

- la sfârşitul anului şcolar  836 de elevi din 836 rămași aveau situaţii şcolare încheiate la liceu. 
 

b. Puncte slabe: 

- 13 elevi plecaţi din diverse motive; 

- nu s-a respectat întotdeauna orarul şcolii, s-au produs întârzieri de la ore; 

- a fost alarmat numărul mare de absenţe la clasele a XII-a, la învăţământul postliceal; 

- s-au mai remarcat acte de indisciplină ale elevilor (comportamente nepoliticoase, absenţe de la anumite ore 

şi de la anumiţi profesori); 

- mulţi profesori nu au trecut absenţele în catalog, au învoit elevii cu foarte multă uşurinţă, deşi nu sunt 

diriginţi şi nu au dreptul să o facă. 

c. Probleme în atenţie (oportunităţi): 

- să avem o situaţie clară a fiecărui elev din clasă, mai ales pentru cei problemă; 

- măsurile şcolii să fie ferme şi urmărite periodic; 

- diriginţii să fie mai prezenţi în viaţa clasei, să se intereseze mai mult de elevi şi de situaţia lor. 
 

 

 

 
 

 

 Pentru o mai bună şi temeinică analiză a volumului şi calităţii muncii noastre în anul şcolar anterior, să 

încercăm o evidenţiere sintetico-statistică a rezultatelor şcolare pentru sfârşitul anului şcolar. Astfel, în lunile mai, iulie 

și septembrie 2020, C.P. a analizat şi validat următoarea situaţie şcolară: 

 A. Liceu 
 Din totalul de 783 elevi  (481 F) rămaşi, promovează 782 (455 F)  = 99,87%, din care: 

- 4 elevi cu medii între 5-6,99 (=0,51% - faţă de 0,25% 2019/2020); 

- 458 elevi cu medii între 7-8,99 (= 57,82 % - faţă de 68,90% 2019/2020); 

- 330 elevi cu medii între 9-10 (= 41,67% - faţă de 30,85% 2019/2020). 

Pe clase situaţia promovării se prezintă astfel: 
 

Clasa Elevi rămaşi Elevi promovaţi 
Elevii promovaţi pe medii: 

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

IX 199 (121 F) 199 (103 F) 100% 1 0,51% 125 62,82% 61 30,66% 

X 211 (125 F) 211 (124 F) 100% 1 0,48% 108 51,18% 112 53,08% 

XI 196 (122 F) 187 (118 F) 100% 1 0,53% 127 67,92% 72 38,50% 

XII 177 (113 F) 176 (110 F) 97,17% 1 0,56% 98 55,68% 85 48,29% 

Total liceu 783 (481 F) 782 (455 F) 99,44% 4 0,51% 458 57,82% 330 41,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PERFORMANŢELE ŞCOLARE 

Distribuţia elevilor promovaţi după 

categorii de medii  2020-2021

330, 

41.67%

4, 0.51%

458, 

57.83%

5-6,99

7-8,99

 9-10

Distribuţia elevilor promovaţi după 

categorii de medii  2019-2020

248;

30.85%

2;

0.25%

544;

68.90%

5-6,99

7-8,99

 9-10
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Raport privind activitatea generală a şcolii (în special cea instructiv-educativă)  

în cursul anului şcolar 2020-2021 şi direcţiile de dezvoltare pentru anul şcolar 2021-2022 

Școală profesională,  an şcolar 2019/2020 

29 – elevi cu situaţie încheiată 

29– elevi promovaţi (100%) 

  3 – elevi cu medii între 5-6,99 (10,34%) 

26 – elevi cu medii între 7-8,99 (89,66%) 

0 – elevi cu medii între 9-10 (0,00%) 

Școală profesională,  an şcolar 2020/2021 

53 – elevi cu situaţie încheiată 

48– elevi promovaţi (96,23%) 

  8 – elevi cu medii între 5-6,99 (15,69%) 

37 – elevi cu medii între 7-8,99 (78,43%) 

3 – elevi cu medii între 9-10 (5,88%) 

B. Școală profesională 
 Din totalul de 53 elevi  (40 F) rămaşi, promovează 51 (37 F) = 96,23%, din care: 

- 8 elevi cu medii între 5-6,99 (=15,69%); 

- 40 elevi cu medii între 7-8,99 (= 78,43%); 

- 3 elevi cu medii între 9-10 (= 5,88%). 

Procentul de promovabilitate este peste media judeţului şi peste media anului şcolar 2018/2019 (100%). 

Pe clase situaţia promovării se prezintă astfel: 
 

Clasa 
Elevi rămaşi Elevi promovaţi 

Elevii promovaţi pe medii: 

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

IX 25 (20 F) 24(19 F) 100% 1 4,17% 22 91,66% 1 4,17% 

X 28 (20 F) 24 (18 F) 100% 7 29,17% 15 62,50% 2 8,33% 

Total sc. 

profesională 

53 (40 F) 48 (37 F) 100% 8 16,67% 37 77,08% 3 6,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pentru întregul colegiu se prezintă următoarea situaţie: 
Din totalul de 836 elevi  (521 F) rămaşi, promovează 833 (492 F) = 99,64%, din care: 

- 5 elevi cu medii între 5-6,99 (=0,60% - faţă de 1,76% 2018/2019); 

- 580 elevi cu medii între 7-8,99 (= 69,63% - faţă de 70,82% 2018/2019); 

- 248 elevi cu medii între 9-10 (= 29,77% - faţă de 27,42% 2018/2019). 

Procentul de promovabilitate este peste media judeţului şi peste media anului şcolar 2018/2019 (100%). 

Pe clase situaţia promovării se prezintă astfel: 
 

Clasa 
Elevi rămaşi Elevi promovaţi 

Elevii promovaţi pe medii: 

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

IX 240 (146 F) 240 (146 F) 100% 4 1,67% 205 85,42% 31 12,91% 

X 199 (124 F) 199 (124 F) 100% 2 1,00% 152 76,38% 45 22,61% 

XI 179 (115 F) 179 (115 F) 100% 0 0,00% 100 55,86% 79 44,13% 

XII 215 (125 F) 215 (125 F) 100% 0 0,00% 115 53,48% 100 46,51% 

Total colegiu 833 (510 F) 833 (510 F) 100% 6 0,72% 572 68,67% 255 30,61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuţia elevilor promovaţi după 

categorii de medii  2018-2019

0, 0.00

3,

 0.10

26, 0.90

5-6,99

7-8,99

 9-10

Distribuţia elevilor promovaţi după 

categorii de medii  2019-2020

255;

30.61%

6;

0.72%

572;

68.67%

5-6,99

7-8,99

 9-10

Distribuţia elevilor promovaţi după 

categorii de medii  2020-2021

3, 5.88%

8, 15.69%

40, 

78.43%

5-6,99

7-8,99

 9-10

Distribuţia elevilor promovaţi după 

categorii de medii  2020-2021

248, 

29.77%

5, 0.60%

580, 

69.63%

5-6,99

7-8,99

 9-10
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Raport privind activitatea generală a şcolii (în special cea instructiv-educativă)  

în cursul anului şcolar 2020-2021 şi direcţiile de dezvoltare pentru anul şcolar 2021-2022 

Liceu, an şcolar 2020/2021 

836 – elevi cu situaţie încheiată 

833 – elevi promovaţi (99,64%) 

    5 – elevi cu medii între 5-6,99 (0,60%) 

580– elevi cu medii între 7-8,99 (69,63%) 

248– elevi cu medii între 9-10 (29,77%) 

 

Liceu,  an şcolar 2019/2020 

833 – elevi cu situaţie încheiată 

833– elevi promovaţi (100%) 

  6 – elevi cu medii între 5-6,99 (0,72%) 

572 – elevi cu medii între 7-8,99 (68,67%) 

255 – elevi cu medii între 9-10 (30,61%) 

 

 

 

 

 

 

ABSOLVENŢI, EXAMENE DE ABSOLVIRE 
 

 A. Liceu: 197 absolvenţi. 
  

Rezultate – bacalaureat 2021   

Sesiunea Înscriși Prezenți Absenți Eliminați 
Respinși Reușiți 

Total < 5 5-5,99 Total 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Iulie 
178 

177 

(99,44%) 1 (0,56%) 0 (0%) 

21 

(11,86%) 

15 

(71,43%) 

6 

(28,57%) 

156 

(88,14%) 

16 

(10,26%) 

47 

(30,13%) 

66 

(42,31%) 

26 

(16,67%) 

1 

(0,64%) 

August 
19 

17 
(89,47%) 

2 
(10,53%) 0 (0%) 

7 
(41,18%) 

4 
(57,14%) 

3 
(42,86%) 

10 
(58,82%) 9 (90%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Admitere învăţământ superior 2021 

= foarte mulţi absolvenţi continuă studiile în învăţământul superior; din 177 absolvenţi 121 continuă studiile (68,36%).  
 

 B. Pentru total colegiu din 177 absolvenţi: 121 sunt admişi (68,36%) în învăţământul superior; 23 sunt 

încadraţi pe piaţa muncii (12,99%); 11 sunt plecaţi în străinătate (6,21%). 

 

Nr. 

crt. 
Clasa Efectiv 

Continuă 

studiile 
Angajaţi 

Afaceri 

proprii 

Înregistraţi în 

şomaj (AJOFM) 

Plecaţi în 

străinătate 

Alte 

situaţii 
Observaţii  

1.  XII A 28 18 6 0 1 3 0  

2.  XII B 20 11 1 0 0 2 6  

3.  XII C 26 16 8 0 0 2 0  

4.  XII D 26 18 1 0 0 1 6  

5.  XII E 25 18 1 0 0 0 6  

6.  XII F 27 21 3 0 0 3 0  

7.  XII G 25 19 3 0 0 0 3  

8.  Total: 177 121 23 0 1 11 21  

 

 b. Puncte tari: 

- procent mare de promovabilitate (99,64%) 

- realizăm în general o promovabilitate ridicată şi o bună calitate a pregătirii elevilor; 

- avem elevi cu performanţe ridicate (248 – 29,77%); 

- elevii obţin rezultate bune şi foarte bune care se situează la nivelul standardelor cuprinse în programe; 

majoritatea dovedesc temeinice cunoştinţe, priceperi şi deprinderi corespunzătoare; 

- nivelul atins îi face să acumuleze conştient informaţii noi şi îi face să fie în măsură să opereze cu 

cunoştinţele acumulate; 

- în general, elevii dovedesc abilităţi şi deprinderi corecte, folosesc limbajul ştiinţific adecvat, îşi 

argumentează răspunsurile; 

- în majoritatea cazurilor, profesorii realizează un raport optim între strategii şi eficienţă. 
 

c. Puncte slabe: 

- rezultate diferite la clase cu potenţial intelectual apropiat; 

- elevi cu medii mici, adică cei cu medii între 5-6,99 sunt în procent mic (5 – 0,60%) 

- unele activităţi didactice au fost deficitare, organizate superficial; 

- se notează în salturi, neritmic, neglijându-se suportul şi valoarea educativă a notei (deşi sunt foarte 

cunoscute noile prevederi privind evaluarea). 

d. Probleme în atenţie (oportunităţi): 

- acordarea unei consilieri mai bune tuturor elevilor; 

- învestirea elevilor cu diverse responsabilităţi; 

- o mai riguroasă respectare a programului de instruire practică şi tehnologică; 

- consolidarea comportamentului didactic privind notarea absenţelor (mai ales la clasele a XII-a) notarea şi 

evaluarea elevilor prezenţi. 
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 Demersurile de proiectare şi organizare a muncii au fost satisfăcătoare pentru unii şi deficitare pentru alţii. 

Activitatea de monitorizare şi control a scos în evidenţă următoarele: 
 

 a. Puncte tari: 

- majoritatea profesorilor şi-au elaborat temeinic şi din timp proiecte calendaristice anuale şi semestriale  

- cei mai mulţi dintre profesori îşi organizează bine lecţiile, operează cu conţinuturi actualizate şi accesibile; 

- se folosesc tehnologii didactice adecvate şi eficiente; 

- profesorii merg în ritmul planificărilor ; 

- realizează lecţii antrenante, atractive, participative, active, dinamice; 

- adoptă stiluri democratice, permisive participării şi implicării active a elevilor; 

- densitatea lecţiilor, originalitatea prezentărilor, fac ca lecţiile să decurgă plăcut pentru elev, pentru 

profesor şi pentru cel care asistă; 

- majoritatea cadrelor didactice dispun de un potenţial didactic deosebit, ce le permite să se situeze şi să se 

apropie de parametrii deontologici optimi profesiei de dascăl; 

- accentuarea elementelor de specificitate pentru fiecare obiect de învăţământ; 

- cadrele didactice şi-au desfăşurat activitatea în baza unor programe speciale care s-au încadrat în P.U.M.; 

- activităţile de proiectare / planificare în general corespund exigenţelor metodice şi pedagogice; 

- activităţile personalului didactic evaluate din perspectivă ştiinţifică şi metodologică corespund; 

- calitatea evaluării elevilor a fost bună; 

- standardele educaţionale / profesionale au fost îndeplinite foarte bine de către elevi; 

- şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevului; 

- se au în vedere elevii cu cerinţe educative speciale în vederea asigurării integrării optime în programe de 

instrucţie şcolară; 

- se desfăşoară activităţi speciale în vederea pregătirii elevilor pentru examenele finale; 

- C.D.L.-ul se ridică la parametrii calitativi corespunzători; 

- asistenţele la ore ale directorilor au urmărit: 

- pregătirea pentru ore a cadrelor didactice, utilizarea timpului în lecţie, prezentarea şi 

pregătirea elevilor; 

- folosirea mijloacelor de învăţământ în lecţii, caracterul activ, participativ al lecţiilor, notarea 

şi evaluarea, asigurarea calităţii educaţiei; 

- relaţiile educaţionale; folosirea şi corectarea temelor pentru acasă; 

- tezele (corectare, desfăşurare, respectarea graficului); 

- verificarea unor documente ale cadrelor didactice asistate (proiecte calendaristice de lecţii), 

modul de operare cu documentele şcolare, activitatea de diriginte; 

- prin programele lor săptămânale, directorii au urmărit frecvenţa elevilor interni, testări, 

evaluări/cadre/nivele de clasă, utilizarea timpului, planificarea serviciului/ şcoală/ profesor/ 

elevi, activitatea personalului nedidactic. 
 

b. Puncte slabe: 

- au fost profesori care nu şi-au elaborat proiectele calendaristice; 

- foarte mulţi diriginţi care nu au elaborat programele pentru activităţi educative; 

- unii profesori nu-şi respectă propriile planificări calendaristice, notează deficitar, nu folosesc integral 

timpul de lucru la oră; 

- nu toţi profesorii au înţeles şi au organizat temeinic evaluările semestriale; 
 

c. Probleme în atenţia (oportunităţi): 

- a se acorda mai multă atenţie aspectelor de conceptualizare, organizare, realizare şi evaluare a activităţii 

didactice (în special a celor online); 

- se impune colaborarea profesorilor în activităţi de proiectare comună, material didactic realizat în comun, 

teste unitare la nivel de clase, stabilirea în comun a unor standarde obligatorii; 

- existenţa unei cooperări între profesori pentru găsirea soluţiilor optime de realizare a activităţilor didactice. 
 

Aspectele de conţinut didactic ale muncii corpului profesoral din şcoală au evidenţiat, deopotrivă, elemente 

pozitive dar şi negative. Asistenţele la ore, la activităţi metodice, au condus la concluzia că mulţi profesori îşi 

organizează bine lecţiile, operează cu conţinuturi actualizate şi accesibile, folosesc tehnologii şi metodologii didactice 

adecvate şi eficiente, folosesc întregul timp de lucru, merg în ritmul proiectelor , realizează lecţii antrenante, atractive, 

dinamice, participative, adoptă stiluri de lucru democratice, permisive participării şi implicării elevilor. Densitatea 

V. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL.  

Managementul şcolii şi modul de folosire a resurselor. Monitorizarea, controlul şi 

evaluarea activităţii şcolare de către directori şi responsabili de catedre.  
 



 

 

 

 

  

14 

Raport privind activitatea generală a şcolii (în special cea instructiv-educativă)  

în cursul anului şcolar 2020-2021 şi direcţiile de dezvoltare pentru anul şcolar 2021-2022 

lecţiilor, originalitatea prezentărilor fac ca lecţiile să decurgă plăcut şi pentru profesor şi pentru elev precum şi pentru 

cel care asistă. Putem afirma în acest sens că majoritatea cadrelor didactice din unitate dispun de un potenţial didactic 

deosebit, ce le permite să se situeze şi să se apropie de parametrii deontologici optimi ai profesiei de dascăl. 

 S-a remarcat efortul profesorilor pentru structurarea riguroasă şi actualizată a elementelor de conţinut, 

prezentarea lor accesibilă şi atractivă, folosirea de modalităţi didactice adecvate, conţinuturilor şi particularităţilor de 

vârstă ale elevilor, accentuarea unor elemente de specificitate pentru fiecare obiect de învăţământ în parte. 

Funcţiile manageriale se exercită cu mai multă competenţă şi responsabilitate. Documentele de planificare, 

materialele de analiză prezentate în consiliile de administraţie, consiliile profesionale dovedesc o viziune clară şi o bună 

cunoaştere a realităţii şcolii. Fundamentarea planurilor manageriale este realizată ca urmare a unei diagnoze realiste a 

situaţiei existente. Sunt asigurate condiţii materiale bune de funcţionare a unităţii şcolare. Se relaţionează bine cu 

autorităţile locale şi cu alţi parteneri, monitorizează şi evaluează sistematic şi obiectiv activitatea cadrelor didactice, se 

iau decizii care respectă legislaţia. Este promovat lucrul în echipă, îndeosebi pentru elaborarea de proiecte, organizarea 

de expoziţii naţionale etc. 

 

 

 

 

 
 

 

 a. Limba şi literatura română 

 Aspecte pozitive: 

- La începutul anului școlar s-au studiat programele școlare și, în funcție de acestea, de comun acord, s-au 

ales manualele alternative, unice la nivel de clasă, urmărindu-se criteriul continuității.  

-  S-au întocmit la timp planificările anuale și semestriale, căzându-se de acord asupra repartizării materiei 

în cele două semestre. 

- Subiectele pentru testarea predictivă au fost discutate în catedră, aplicându-se aceiași itemi la nivel de 

clasă. S-au corectat și consemnat rezultatele la timp. 

- Profesorii au urmărit permanent ameliorarea actului didactic  prin propria perfecționare.  

- S-a urmărit perfecționarea continuă a metodelor de învățare pentru alinierea acestora la cerințele unui 

învățământ modern prin: 

- utilizarea unor metode de predare-învățare centrate pe elev, care conduc la personalizarea actului didactic 

cu numeroase consecințe favorabile asupra personalității elevului; 

- utilizarea unor metode de predare care au un puternic accent formativ, nu informativ; 

- organizarea predării-învățării prin folosirea activității diferențiate pe grupe de elevi, în funcție de 

potențialul de învățare al acestora.  

- S-a urmărit atingerea standardelor educaționale de către elevi prin evaluare formativă atentă, dar și prin 

evaluări sumative, prin promovabilitatea bună și foarte bună a elevilor, la acest obiect, și prin rezultatele 

obținute de aceștia la bacalaureat. 

Aspecte negative: 

Nu toate cadrele didactice au făcut în permanență o evaluare ritmică, deși nu s-au sesizat abateri grave. 

 Nu toate cadrele didactice s-au implicat permanent în activitățile extrașcolare. 

 Pandemia a oprit desfășurarea numeroaselor concursuri școlare și extrașcolare pentru care profesorii aveau 

deja pregătiți elevi – participanți. 

 

 b. Limbi moderne 

Aspecte pozitive: 

- elevii scriu, citesc şi se exprimă în general corect; sunt capabili să pună întrebări, să răspundă nuanţat şi 

personalizat; 

- conversează cu uşurinţă, ca rezultat al transferului imediat, permanent, corect şi eficient al cunoştinţelor; 

- stăpânesc dialogul, jocul de rol, ştiu să analizeze să sintetizeze, să-şi exprime argumentat ideile personale; 

- remarcăm preocuparea cadrelor didactice pentru individualizarea sarcinilor de lucru şi urmărirea 

rezultatelor fiecărui elev; 

- activităţi didactice sistematizate şi esenţializate, cu obiective/competenţe corect formulate şi comunicate 

elevilor; 

- se folosesc metode şi mijloace de învăţare moderne, strategii de evaluare în concordanţă cu obiectivele 

propuse; 

- profesorii de limbi moderne realizează o evaluare corectă, modernă; 

- fişele de evaluare sunt întocmite în concordanţă cu obiectivele propuse, conţin punctaj, timp de lucru, 

bareme de corectare; 

VI. DIMENSIUNILE CALITATIVE ALE PROCESULUI  DE  

       ÎNVĂŢĂMÂNT 
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- elevii citesc şi scriu bine în limbile moderne studiate, au aptitudini bine definite, ştiu să se exprime corect 

în limba studiată, au deprinderi şi abilităţi pe care le folosesc eficient în procesul de învăţare, pot să 

ordoneze şi să prelucreze informaţiile şi să facă investigaţii, cercetări, să elaboreze proiecte şi portofolii; 

Aspecte negative: 

- materialul didactic, deşi existent, nu este exploatat suficient; 

- se insistă mai mult pe metodele tradiţionale în defavoarea celor activ-participative; 

- se foloseşte excesiv limba română în predarea limbilor moderne; 

- probele de evaluare aplicate conţin prea mulţi itemi sau sunt întocmite sumar, fără punctaj, timp de lucru, 

bareme de corectare. 
 

c. Matematică 

Aspecte pozitive: 

- proiectarea didactică a fost realizată de către toţi membrii comisiei la timp şi în conformitate cu 

programele şcolare; 

- toţi membrii comisiei au realizat lecţii cu înalt profesionalism, aplicând metode moderne de predare-

învăţare în funcţie de nivelul fiecărei clase; 

- începând cu testele de evaluare iniţiale, s-a urmărit evaluarea ritmică a tuturor elevilor cu accent pe 

recuperarea carenţelor; 

- cei mai mulţi elevi sunt la un nivel înalt al standardelor educaţionale; 

- toţi profesorii şi-au făcut programe speciale de pregătire suplimentară a elevilor din clasele terminale de 

liceu  în timpul săptămânii sau în zilele de sâmbătă sau duminică ; 

- de asemenea, prin programe speciale, au fost pregătiţi la fiecare clasă elevii performeri, în vederea 

participării lor la concursurile şcolare . 

Aspecte negative: 

- numărul mic de ore alocat a determinat realizarea unor teme concentrate; 

- nu toţi elevii şi-au îmbunătăţit simţitor cunoştinţele, priceperile, deprinderile sau atitudinile; 

- nu toţi elevii au o motivaţie puternică pentru a învăţa matematică 

- din cauza pandemiei, toate concursurile agreate de minister  nu s-au mai realizat. 
 

d. Fizică-Chimie-Biologie-Educaţie fizică 

Aspecte pozitive: 

- Planificările calendaristice au fost elaborate din perspectiva adaptării la particularităţile grupului de elevi şi în 

deplină concordanţă cu programele şcolare; 

- Activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală 

centrată pe elev, precum şi învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte egale din punct de 

vedere al conţinuturilor ştiinţifice; 

- Este respectată structura şi alocările orare din planul de învăţământ; 

- Planificările acoperă integral programa şcolară la nivel de competenţe-cheie, cunoştinţe, deprinderi/abilităţi,  

atitudini; 

- Din analizarea proiectelor didactice/planurilor de lecţii şi a proiectelor unităţilor de învăţare s-a constatat faptul 

că situaţiile de învăţare au fost planificate în succesiune logică, contribuind la atingerea obiectivelor de 

învăţare. 

- La sfârşitul activităţilor, atât al celor teoretice cât şi al celor practice, au fost planificate momente de evaluare a 

competenţelor şi cunoştinţelor dobândite de elevi. 

- Utilizarea de către cadrele didactice a diferitelor site-uri educaționale și platforme online. 

- CCaaddrreellee  ddiiddaaccttiiccee  aauu  ffăăccuutt  eeffoorrttuull  ddee  aa  ppaarrttiicciippaa  llaa  ccuurrssuurrii  ccaarree  vviizzeeaazzăă  uuttiilliizzaarreeaa  ppllaattffoorrmmeelloorr  oonnlliinnee 

- Instruirea elevilor se realizează conform curriculum-ului în vigoare, pe domenii şi calificări. Se urmărește 

practicarea unui management eficient al grupului de elevi (activităţi pe grupe, în perechi, activitate 

individuală), adaptarea stilului de predare la particularităţile, nevoile de învăţare şi de comunicare specifice 

grupurilor de elevi şi colectivelor cu care se lucrează. 

- Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii de predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor de 

învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev; 

- Profesorii selectează şi menţin o gamă variată de resurse pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale 

elevilor;   

- Noţiunile transmise respectă rigoarea ştiinţifică, informaţiile sunt transmise accesibil 

- Lecţiile au fost organizate astfel încât s-au realizat activităţile de învăţare. 

- Relaţiile cu elevii sunt bune. 

- Cei mai mulţi dintre elevi folosesc cunoştinţele din lecţiile anterioare, reuşind să  îndeplinească sarcinile de 

lucru primite. 

- Este încurajat permanent dialogul profesor-elev. 

- Elevii au o atitudine pozitivă faţă de învăţătură, sunt responsabili pentru propriul proces de învăţare şi 

conştienţi de utilitatea competenţelor dobândite. 
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- există portofolii ale elevilor, fişe de lucru, evidenţa progresului şcolar. 

- s-au administrat teste predictive. 

- Evaluarea este motivantă şi oglindeşte nivelul de cunoştinţe al elevilor evaluaţi.  

- Profesorii apreciază progresul realizat de elevi în timpul lecţiilor, oferind  feed-back pozitiv. 

- Elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de 

propriile puncte tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-ului primit).  

- elevii îşi desăvârşesc pregătirea teoretică şi practică de specialitate derulată în cadrul orelor de clasă cu 

respectarea strictă a cerinţelor de protecţie a muncii şi igienă a elevilor- până pe 11 martie; 

- Elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele de învăţare şi ţinte de învăţare individuale, pe baza 

evaluării iniţiale; 

- Majoritatea elevilor au dovedit că dobândesc competenţele cerute. Acest lucru este confirmat şi de faptul că 

mulți absolvenți ai liceului frecventează cursurile unor facultăți din cadrul Politehnicii Iași, a Școlilor 

Postliceale Sanitare, sau sunt studenți la Medicină Veterinară Iași. 

- Evaluarea sumativă se realizează pe baza standardelor naţionale în vigoare, respectând cerinţele programului 

de învăţare la care sunt înscrişi elevii. Se stabilesc itemii, sarcinile de rezolvare şi baremele de corectare pentru 

fiecare tip de evaluare şi având în vedere specializarea/calificarea în sunt pregătiţi elevii; 

- Se realizează monitorizarea rezultatelor elevilor de către profesori şi directori, asigurându-se că standardele 

sunt aceleaşi pentru grupuri diferite de elevi care urmează acelaşi program de învăţare: comparaţii între date 

privind rezultatele învăţării şi tendinţe ale rezultatelor învăţării pentru diferite grupuri de elevi în comparaţie cu 

specializările/calificările la care au fost înscrişi. 

- CCaaddrreellee  ddiiddaaccttiiccee  aapprreecciiaazzăă  şşii  iimmpplleemmeenntteeaazzăă  mmeettooddeellee  ddee  îînnvvăăţţaarree  şşii  eevvaalluuaarree  cceennttrraattee  ppee  eelleevv  şşii  ffaacc  eeffoorrttuurrii  

ppeennttrruu  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoolleeccttaarreeaa  ddoovveezziilloorr  ccaarree  ssuussţţiinn  ddeemmeerrssuull  lloorr  ddiiddaaccttiicc,,  iinnddiivviidduuaall  ssaauu  llaa  nniivveelluull  

ccaatteeddrreelloorr.. 

 

Aspecte negative: 

- Se utilizează  metode şi procedee clasice și moderne în activitatea de predare-învăţare-evaluare. 

- Cadrele didactice care au elevi cu dificultăţi de învăţare nu realizează programe si activităţi efective de lucru 

suplimentar cu aceştia. Uneori nu se cunosc elevii cu deficiențe de învățare. 

- Trecerea la lecțiile in online a determinat reducerea contactului direct profesor - elev, rezolvarea problemelor 

s-a realizat prin Google - Meet, iar unii elevi și profesori s-au confruntat si cu lipsa Internetului sau a 

calculatorului, laptopului.  

- Ponderea evaluărilor vizează cunoştinţele teoretice ale elevilor şi mai puţin deprinderile practice în orele 

online. 

- Lipsa activităţilor de autoevaluare pentru elevi. 

- S-au utilizat prea puţine strategii de predare-învăţare – evaluare comparativ cu bogăţia conţinuturilor 

transmise. 

- Uneori evaluarea elevilor este una holistica, fără a se aplica si formele alternative de evaluare.  

- În procesul de predare-învăţare de multe ori nu se pune accent pe dobândirea competenţelor ci pe parcurgerea 

conţinuturilor prevăzute în programele şcolare. 
 

e. Istorie, Socio-umane, Geografie, Religie (Aria curriculară „Om și societate”) 

Aspecte pozitive: 

- lecţiile asistate au fost valoroase prin densitatea materialului, mesajul educativ şi densitatea de comunicare; 

- metodele de învăţare şi esenţializarea conţinuturilor ştiinţifice probează un proces de maturizare profesională a 

profesorului; 

- prin dialog permanent cu clasa, în care s-a urmărit optimizarea comunicării elevilor, prin investigarea textelor 

istorice, economice şi filosofice sau a lecturilor geografice, prin analiza de date şi informaţii, s-a asigurat 

centrarea activităţii de învăţare pe elevi; 

- s-a urmărit efectiv formarea deprinderilor de muncă individuală independentă a elevilor prin studiul de 

material faptic, bine selectat; 

- elevii îşi construiesc cunoştinţele şi abilităţile, plecând de la text, hartă şi lectura ştiinţifică; 

- testele analizate arată că elevii au un nivel corespunzător de cunoaştere şi capacitatea de a valorifica 

cunoştinţele în situaţii noi; 

- au fost folosite fişe de lucru, teste de evaluare la cadrul orelor, acţiunea cadrelor didactice fiind îndreptată spre 

interesul şi dezvoltarea individuală a elevilor. În acelaşi timp elevii au organizat portofolii şi studii de caz 

cerute de programa şcolară; 

- în proiectarea anuală şi pe unităţi de învăţare se stabilesc corelaţii între conţinuturi, activităţi de învăţare, 

resurse şi forme de evaluare; 

- actul didactic respectă conţinutul ştiinţific al demersului didactic, unităţile de învăţare sunt parcurse ritmic; 

- sunt utilizate materiale complementare de evaluare în învăţământul liceal: portofoliul, proiectul de afaceri, 

investigaţii sociologice, reportajul filmat; 
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- sunt utilizate în mod echilibrat evaluările formative şi sumative, metode tradiţionale şi complementare de 

evaluare, oferind posibilitatea elevului de a-şi dezvolta competenţe generale (de comunicare, analiză, sinteză) 

cât şi cele specifice (utilizarea datelor, a instrumentelor de lucru); 

- probele de evaluare aplicate în asistenţe, rezultatele de la examenul de bacalaureat, au evidenţiat că peste 85% 

dintre elevi sunt capabili să interpreteze corect, nuanţat conţinutul enunţurilor, să construiască în limbaj de 

specialitate situaţii problematice, să argumenteze soluţii la o situaţie problemă; 

- Modul de concepere a respectat matricea de specificaţii cât şi  verificarea gradului de atingere a competenţelor 

prevăzute de programele şcolare. Evaluarea orală a respectat cerinţele ştiinţifice ale fiecărei discipline, 

evaluarea fiind făcută în mod profesionist şi competent. 
 

Aspecte negative: 

- în proiectarea obiectivelor/competenţelor operaţionale predomină cele cu caracter informativ; 

- folosirea metodelor tradiţionale în predare-învăţare, cu accent pe învăţarea mecanică şi nu pe înţelegere, pe 

cooperarea între elevi; 

- predomină activitatea frontală, nu se lucrează diferenţiat cu elevii, nu se urmăreşte evoluţia fiecărui elev; 

- rezultatele evaluărilor nu constituie argumente pentru măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, nu 

sunt utilizate în scop ameliorativ atât pentru procesul de predare-învăţare, cât şi pentru urmărirea procesului 

individual al elevului; 

- Rezultatele testelor iniţiale au arătat că nivelul de cunoştinţe şi, în special, competenţe al elevilor de clasa a IX-

a nu reflectă mediile de admitere cu care aceştia au intrat la liceu. Elevii de clasa a IX-a au lacune în ceea ce 

privesc limbajul de specialitate; 

- Cea mai mare parte dintre aceşti elevi nu reuşesc să înveţe logic, ci folosesc drept metodă „toceala”. Din 

această cauză, cea mai mare parte dintre aceşti elevi se află în incapacitate de a face conexiuni complexe 

între informaţii diferite, de a face relaţionări, comparaţii sau problematizări; 

- Un alt punct slab al aplicării curricumului ține de decizia adoptată de Ministerul Educației Naționale care a 

permis elevilor să nu participe la desfășurarea învățării online în contextul pandemiei de Coronavirus. 

- Prezența elevilor la aceste activități online, cel puțin la disciplina Istorie, a fost de circa 70-80%; 

- Elevii au renunțat masiv în a mai participa la aceste activități, școala neputând pedepsi chiulul elevilor, în 

special al celor cu posibilități materiale și din mediul urban care puteau participa la învățarea online. 

 

 f. Discipline economice, instruire practică 

 Aspecte pozitive: 

- interesul crescut al  profesorilor din catedră pentru participarea la activităţi  de formare, perfecţionare, schimb 

de experienţă; 

- formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin participarea profesorilor din catedră la activităţi  

de formare, perfecţionare şi schimb de experienţă în cadrul proiectelor județene, naționale sau internaționale;  

- utilizarea unor metode de predare care au un puternic accent formativ şi  nu informativ toți profesorii catedrei; 

- înregistrarea unui număr mai mare  de firme de exerciţiu în şcoală, recunoscute la nivel naţional, care permit 

promovarea situaţiilor din viaţa reală la orele de specialitate, prin aplicarea cunoştinţelor teoretice la 

problemele practice din entităţi, în orele de laborator tehnologic, prin firme de exerciţiu; 

- utilizarea unor metode moderne de predare – învăţare care să permită formarea competenţelor necesare 

integrării pe piaţa muncii prin utilizarea la orele de laborator tehnologic clasa a XI a economic  programului de 

contabilitate SAGA  ;  

- rezultate foarte bune la proba competențelor digitale bacalaureat; 

- organizarea predării – învăţării prin folosirea activităţii didactice diferenţiată pe grupe de elevi în funcţie de 

potenţialul de învăţare al acestora la orele de pregătire practică; 

- stabilirea tematicii şi a profesorilor îndrumători pentru elaborarea proiectelor de specialitate, de către elevii  

claselor  a XII a în vederea susținerii examenului de certificare a competențelor profesionale . 
- participarea catedrei de contabilitate la activități de voluntariat în colaborare cu asociații de întrajutorare ; 

- preocuparea profesorilor îndrumători de proiecte de specialitate pentru elaborarea de către elevi a unor lucrări 

care să corespundă cerințelor standardelor de calitate; 

- rezultate foarte bune obținute la olimpiade și concursuri școlare; 

- utilizarea platformei Classroom de toți membrii catedrei; 
 

Aspecte negative: 

- Preocupare redusă pentru realizarea unor auxiliare curriculare ; 

- Lipsa unui cabinet de U.C.C 

- Existenţa unor cadre didactice care prezintă cu întârziere situaţiile solicitate, planificări calendaristice, 

rezultatele la testele iniţiale, etc. ; 

- dificultăţi în monitorizarea unor elevi în vederea realizării lucrărilor de specialitate pentru examenul de 

certificare a competenţelor profesionale; 
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- disfuncţionalităţi în activitatea debutanţilor în proiectarea activităţii didactice, în întocmirea mapei 

profesorului,şi in notarea ritmica a elevilor. 

-  

 g. Activităţi specifice compartimentelor conexe 

- aceste compartimente (bibliotecă, internat, cantină, informatică, serviciul contabilitate, laboratorul de chimie), 

şi-au desfăşurat activitatea pe baza unor programe speciale, aprobate de conducerea şcolii, ca programe anexă 

ale P.U.M.; 

- activitatea personalului din aceste sectoare o apreciem ca fiind bună şi foarte bună; 

- aceste compartimente au desfăşurat activităţi care au venit în întâmpinarea şi soluţionarea problemelor şcolii. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 A cunoscut rezultate bune, dar şi neîmpliniri. 
 

 a. Puncte tari: 

- prin activităţile curriculare şi extracurriculare, şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a 

elevilor, li se facilitează posibilitatea de autocunoaştere şi de dobândire a încrederii în forţele proprii; 

- se promovează raporturi fireşti de muncă între cadrele didactice şi elevi; 

- şcoala dispune de proceduri care favorizează un bun comportament al elevilor, aceştia fiind învestiţi cu 

diferite responsabilităţi; 

- predomină învăţământul formativ; la majoritatea obiectelor de învăţământ, se fac încercări de diversificare 

a demersurilor didactice; 

- se pune accent pe investigaţia personală, se recurge frecvent la resurse, se creează atmosferă prielnică 

participării afective, fiind stimulate acţiunile independente; 

- părinţii sunt preocupaţi de progresul şcolar al elevilor, elevii frecventează normal cursurile; 

- părinţii sunt mulţumiţi de calitatea predării şi de performanţele copiilor lor; 

- elevii dovedesc interes corespunzător, au un ritm corect şi se dezvoltă conform capacităţilor intelectuale 

proprii; 

- părinţii manifestă interes pentru conţinutul procesului didactic, sunt în permanent dialog cu şcoala; 

- relaţia şcoală-familie funcţionează şi sprijină activitatea şcolară; 

- deşi sunt mai puţin cunoscute de către unii dintre noi, relaţiile cu comunitatea locală există, sunt utilizate 

serviciile acestora, elevii sunt încurajaţi să respecte mediul înconjurător; 

- comisia diriginţilor, ședințele cu părinţii s-au desfăşurat conform graficelor stabilite (excepție făcând 

semestrul al II-lea, din cauza pandemiei  de COVID-19, provocate de coronavirus); 

- tematica orelor de dirigenţie a fost  stabilită în concordanţă cu cerinţele programelor şcolare; 

- centrarea activităţilor educative pe 3 coordonate: ora de dirigenţie, activităţile extracurriculare, colaborarea 

cu familia şi alţi parteneri educaţionali; 

- pentru orele de dirigenţie, profesorii şi-au elaborat tematici şi planificări adecvate, şi-au completat caietele, 

respectând recomandările în vigoare; şedinţele cu părinţii s-au desfăşurat la toate clasele; 

- Consiliul Elevilor şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi-au desfăşurat activităţile specifice. 

Rezultatele obţinute, care reflectă eforturile şi calitatea pregătirii realizate de profesorii şi elevii şcolii sunt un 

semn că şcoala dispune de elevi capabili, performeri, cu preocupări de cercetare, de descoperire.  
 

 b. Puncte slabe 

- uneori, orele de dirigenţie sunt prea mult moralizatoare şi mai puţin mobilizatoare; 

- efectuarea orelor de dirigenție în afara programului școlar; 

- elevii, părinţii, profesorii nu au o imagine completă asupra atribuţiilor organelor locale (în special, 

Consiliul local) şi a modului în care acestea pot contribui la dezvoltarea şcolii; 

- lipsa de interes a unor familii faţă de educaţia copiilor; 

- unii elevi nu păstrează bunurile şcolii, curăţenia în sălile de clasă, au o ţinută vestimentară neadecvată; 

- efectul orelor de dirigenţie este uneori scăzut, nu este la nivelul scontat; 
 

c. Probleme în atenţie (oportunităţi): 

- pentru realizarea idealului educaţional, se va concepe educaţia în şcoală, ca o rezultantă a acţiunii 

sistemice interdisciplinare în sensul managementului grupului, educaţiei pentru sănătate, educaţiei bunului 

cetăţean, prin şi pentru cultură şi civilizaţie, educaţiei timpului liber, educaţiei pentru viaţa de familie, 

cunoaşterea psihopedagogică, autocunoaşterea, în vederea dezvoltării carierei; 

VII. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ; 

     COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ;    

     RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT (ŞCOALA – FAMILIE;   

     ŞCOALA – AUTORITĂŢI; ŞCOALA – CULTE, SINDICATE, AGENŢI   

     ECONOMICI) 
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- se va avea în vedere, în special, valorificarea educativă a conţinuturilor şi participarea elevilor la activităţi 

educative extraşcolare; 

- realizarea responsabilă, fără reţinere, a conţinuturilor educaţiei igienico-sanitare şi educaţiei sexuale – ca 

părţi componente ale educaţiei în general; 

- orientarea procesului educativ în spiritul reformei; 

- eliminarea supraîncărcării; 

- încadrarea completă cu personal pentru toate clasele; 

- efecuarea întâlnirilor cu părinții, pe timpul pandemiei, în sistem online; 

- realizarea tridimensionalităţii actului şi idealului educaţional – psihic, pedagogic, social; 

- programe educative concrete, nu încărcate, ci viabile, uşor şi plăcut de îndeplinit, în care fiecare diriginte 

să se regăsească prin responsabilităţi clare şi care să-i implice pe elevi tot mai mult în activităţile clasei şi a 

şcolii ; 

- activităţi educative bazate pe principiul: „nu mult, ci bine”;  

- orele de dirigenţie să fie „ateliere de modelare” sau „mici cabinete de consiliere”; 

- redefinirea şi redimensionarea parteneriatului şcoală-familie. 

 

 

 
 

 Activitatea metodică din şcoală a fost bună deşi s-a desfăşurat în cadrul catedrelor, pe baza unor programe 

concrete de activitate. 
 

 a. Puncte tari: 

- pe parcursul anului şcolar trecut, şcoala a găzduit consfătuirea profesorilor de discipline socio-umane şi 

discipline economice; 

- s-au definitivat fişele de apreciere anuală pentru toate cadrele didactice – în august 2021; 

- toţi profesorii sunt antrenaţi în procesul de formare continuă, prin efectuarea de studiu individual, 

pregătirea pentru examene de grad, susţinerea de inspecţii speciale ; 

- formatori foarte buni . 
 

b. Puncte slabe: 

- nu există deprinderea de a desfăşura activităţi metodice concrete (asistare la lecţii, activităţi 

interdisciplinare); 

- absenţele unor profesori de la activităţile metodice la nivel de judeţ, şcoală; 

- profesorii nu-şi pregătesc activităţile metodice; 

- foarte multe cadre didactice nu au prezentat informările personale privind activitatea individuală pentru 

anul şcolar 2020/2021; 

- de asemenea numeroşi profesori nu au completat şi nu au predat conducerii fişele anuale de perfecţionare. 
 

c. Probleme în atenţie (oportunităţi): 

- asistarea cadrelor didactice debutante sau cu experienţă didactică redusă; 

- şedinţele catedrelor/comisiilor se vor ţine lunar (vezi R.O.F.U.Î.); 

- realizarea ştiinţifică şi metodico-pedagogică a lecţiilor la parametrii eficienţi, va urmări: modul de evitare 

a supraîncărcării elevilor, ritmicitatea notării, sprijinirea elevilor prin activităţi complementare, 

perfecţionarea sistemului de evaluare; 

- folosirea C.D.I. în activitatea de perfecţionare. 
 

 

 
 

 Şcoala, considerăm că are un orizont de dezvoltare clar (scopuri, strategii, proiecte, programe). 
 

 a. Puncte tari: 

- imprimarea unei direcţii bune de dezvoltare şcolară; 

- necesitatea înţelegerii şi ameliorării punctelor slabe prin sprijinirea pe cele  tari şi cultivarea oportunităţilor 

din mediul social; 

- răspunsuri eficiente şi pozitive sfidărilor societăţii, în concordanţă cu spiritul reformei; 

- implicarea în diagnoza şi prognoza managerială a tuturor factorilor de decizie; 

- eficientizarea activităţii C.A. în toate etapele deciziei şi conducerii colective; 

- monitorizarea şi evaluarea în management s-a realizat corect, analize periodice şi finale, evaluări în C.A. şi 

C.P., evaluări/ compartimente/ obiecte de studiu; 

- autoevaluări periodice ale factorilor de decizie (directori, şefi de compartimente) şi ale cadrelor didactice; 

- evaluarea modului în care se realizează dezvoltarea personală a elevilor prin obiectele de studiu, evaluarea 

sistemică şi sistematică a activităţilor de consiliere; 

VIII. ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ A FORMATORILOR 
 

IX. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT ŞCOLAR 
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- principalele domenii ale managementului au fost: 

- curriculum – dezvoltare, aplicare, utilizare 

- personalul – recrutare, utilizare, stimulare, formare, apreciere, disponibilizare 

- resursele – materiale, umane, financiare, de timp 

- performanţele şcolii  

- asigurarea bazei logistice pentru desfăşurarea activităţilor curriculare şi extracurriculare. 

Multe din preocupările conducerii, ale C.A., au fost deja prezentate. În general, activitatea de management 

şcolar a fost orientată în direcţia organizării şi controlului. În privinţa organizării activităţii din şcoală, s-a urmărit: 

- explicarea clară a obiectivelor şi direcţiilor de acţiune în şcoală pentru întregul personal salariat; 

- stabilirea unor măsuri concrete de realizare a obiectivelor propuse prin P.U.M. şi anexele acestuia, în 

vederea optimizării activităţii şcolare; 

- coordonarea activităţii instructiv-educative şi administrativ-financiare; 

- stabilirea statului de funcţii şi de personal, încadrare şi normare; 

- atribuţii şi sarcini de serviciu pentru întreg personalul, atribuţii pe compartimente; 

- promovarea unor relaţii de parteneriat între salariaţi, compartimente, P.-E., P.-P., P.-D., etc., relaţii 

educaţionale amiabile şi de conlucrare; 

- stabilirea competenţelor colectivelor metodice, comisii de specialitate, de orar, etc.; 

- analiza statelor de funcţii, statelor de plată, necesarul de investiţii; 

- stabilirea tematicilor de control, a calendarului de activităţi extraşcolare, planurilor de reparaţii curente şi 

capitale, igienizare şi salubrizare; 

- organizarea relaţiilor cu exteriorul (corespondenţe, audienţe); 

- rezolvarea conflictelor interne; 

- coordonarea de manifestări ştiinţifice, experienţe. 

În privinţa controlului activităţii, s-a urmărit: 

- controlul prezenţei elevilor şi cadrelor didactice la activitate; 

- controlul calităţii intervenţiilor educative (instructiv-formative, teoretice şi practice), exercitate asupra 

elevilor de personalul didactic de predare; 

- efectuarea de asistenţe săptămânale, frontale; 

- asigurarea suplinirii profesorilor care absentează motivat; 

- îndrumarea şi controlul activităţii catedrelor, comisiilor metodice, alte forme de perfecţionare; 

- îndrumarea şi controlul personalului auxiliar, a activităţii diferitelor compartimente; 

- verificarea ţinutei, comportamentului elevilor în şcoală; 

- verificarea existenţei, circulaţiei operative şi arhivare documentelor şcolare; 

- stabilirea calificativelor anuale şi aprecieri privind activitatea cadrelor didactice şi personalului nedidactic; 

- întocmirea anuală a raportului privind starea învăţământului în unitate. 

 Activitatea managerilor profesori, diriginţi – ne relevă câteva aspecte mai generale, cum ar fi: 

- semnarea condicii de prezenţă rămâne o problemă pentru mulţi dintre colegii noştri, în sensul că nu se 

semnează; 

- multe ore de dirigenţie nu s-au făcut, nu au avut eficienţa scontată; 

- se fac foarte puţine ore suplimentare cu elevii; 

- conducerea şcolii nu a urmărit îndeajuns munca educativă; 

- regulamentul şcolar nu este folosit suficient şi în scopuri educativ-stimulative, administrăm mai mult 

sancţiuni şi mai puţin recompense; 

- baza materială a şcolii este utilizată complex şi eficient; 

- prezenţa la ore este deficitară pentru o parte din cadrele didactice; 

- relaţiile interpersonale se înscriu în limite de normalitate, se evidenţiază interesul pentru şcoală şi 

problemele ei, pentru crearea unei imagini bune a şcolii în exterior; 

- relaţiile educaţionale sunt diverse, intense şi cu efecte benefice pentru elevi; 

- formatorii din unitatea noastră şcolară probează competenţe morale, profesionale, ştiinţifice şi didactice 

deosebite; 

- dispunem de un corp de manageri devotaţi şi cu bune intenţii pentru munca ce o desfăşoară. 

b. Puncte slabe: 

- managementul financiar s-a rezumat la planificarea resurselor financiare bugetare, dotării cu mobilier, 

materiale didactice, burse, salarii; 

- concluziile privind îmbunătăţirea dotării nu au fost fundamentate şi analizate (uneori) în C.A.; conducerea 

unităţii asigură controlul şi monitorizarea acestei activităţi prin eforturi deosebite, realizate însă individual; 

- vezi şi activitatea managerilor-profesori (diriginţi) prezentată mai sus; 

- Consiliul clasei nu funcţionează ca mecanism viabil care să rezolve problemele claselor.  

c. Probleme în atenţie (oportunităţi): 

- intenţiile conducerii nu au fost întotdeauna înţelese şi aplicate de elevi, profesori, personal; 
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- se impun analize şi materiale evaluative mai concrete, care să cuprindă constatări pertinente ale celor în 

cauză; 

- se impune mai mult antrenarea contabilului şef în managementul resurselor financiare; 

- stabilirea de atribuţii clare prin fişa postului pentru întregul personal nedidactic; 

- se impune proiectarea şi desfăşurarea activităţilor didactice cu accent mai puternic pe activitatea 

diferenţiată şi individuală, cu sarcini stimulatorii şi recuperatorii; 

- alternarea activităţii frontale cu reprize de muncă individuală şi de grup; 

- afectarea (obligatoriu) în spaţiul lecţiei a timpului necesar evaluării; 

- proiectarea activităţii metodice şi de formare, în concordanţă cu realităţile şcolii, ţinând cont de 

neîmplinirile din etapele anterioare; 

- acordarea unei atenţii sporite sarcinilor de studiu individual şi temelor pentru acasă, în aşa fel încât acestea 

să asigure transferul cunoştinţelor acumulate, pregătind etapa următoare de formare; 

- asigurarea unui climat propice desfăşurării corespunzătoare a activităţii; distribuirea raţională a 

responsabilităţilor, constituirea catedrelor şi orarului, organizarea şi funcţionarea C.A. şi C.P., a 

olimpiadelor, activităţilor extracurriculare; 

- asistenţele la ore, controlul activităţii sectoarelor nedidactice, evaluări şi îndrumări, conducerea corectă a 

activităţii; 

- colaborarea eficientă între factorii de conducere. 

 
 

 

 
 

 C.A. şi C.P. şi-au desfăşurat activitatea conform graficelor stabilite prin P.U.M., aprobate la începutul 

semestrelor I şi II. 

 a. Puncte tari: 

- în C.A. s-au luat decizii şi s-au dezbătut probleme, cum ar fi: 

 

1. În luna septembrie 2020 

- analiza realizării planului de şcolarizare şi măsurile pentru deschiderea anului şcolar 2020/2021; 

- aprobarea materialelor de analiză privind activitatea din anul şcolar anterior şi programului de 

activitate pentru anul şcolar 2020/2021; 

- prezentarea cadrului legislativ al desfăşurării activităţii, prezentarea şi aprobarea cadrului 

organizatoric pentru anul şcolar 2020/2021; 

- aprobarea componenţei comisiei de protecţia muncii şi PSI, şi a programului de activităţi ale 

comisiei pentru anul şcolar 2020/2021; 

- Probleme curente. 

2. În luna octombrie 2020. 

- analiza normării unităţii şcolare pentru anul şcolar 2020/2021; 

- evaluarea rezultatelor examenelor de bacalaureat şi absolvire; integrarea; absolvenţilor în forme 

de învăţământ (postliceal, superior) sau pe piaţa muncii; 

- analiza situaţiei financiare a unităţii şcolare pe trim. III (2020); 

- Probleme curente. 

3. În luna noiembrie 2020. 

- analiza activităţii catedrei disciplinelor economice 

- analiza activităţii desfăşurate în cadrul bibliotecii (C.D.I.) 

- Probleme curente. 

4. În luna decembrie 2020. 

- analiza activităţii desfăşurate în cadrul catedrei de limba şi literatura română şi limbi moderne 

- analiza activităţii comisiei de calitate (C.E.A.C.) 

- probleme curente. 

5. În luna ianuarie 2021 

- analiza activităţii catedrei de fizică-chimie-biologie-sport 

- analiza situaţiei financiare a unităţii şcolare pe trim. IV 2020 

- asigurarea condiţiilor pentru încheierea sem. I 

- Discutarea/ aprobarea materialelor ce urmează a fi prezentate în C.P. (material de analiză, PUM, 

alte programe); 

- Analiza/ aprobarea materialelor privind proiectele europene în perioada februarie 2020 - februarie 

2021;  

- Stadiul pregătirii olimpiadelor şcolare şi examenului de bacalaureat; competenţe profesionale; 

- Asigurarea condiţiilor pentru începerea sem. II 2020/2021; 

X. ACTIVITĂŢI SPECIFICE C.A. ŞI C.P. 
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Raport privind activitatea generală a şcolii (în special cea instructiv-educativă)  

în cursul anului şcolar 2020-2021 şi direcţiile de dezvoltare pentru anul şcolar 2021-2022 

- Analiza situaţiei financiare a unităţii şcolare pe trim. IV 2020 şi sem. II 2021; prezentarea 

proiectului de buget pe 2021; 

- Analiza activităţii desfăşurate în internat, cantină; 

- probleme curente. 

6. În luna februarie 2021 

- Analiza activităţii desfăşurată de compartimentul secretariat;  

- Analiza activităţii desfăşurată în cadrul catedrei de matematică; 

- Analiza activităţii desfăşurată în cadrul catedrei de istorie-geografie; 

- Analiza activităţii desfăşurată în laboratoare,cabinete; 

- Probleme curente. 

7. În luna martie 2021 

- Analiza activităţii desfăşurată în cadrul catedrei „Socio-umane - religie”; 

- Analiza comisiei metodice a diriginţilor; 

- Analiza activităţii desfăşurată în laboratoarele de informatică; 

- Probleme curente. 

8. În luna aprilie 2021 

- Stadiul pregătirii elevilor din clasele terminale pentru examenele de absolvire; 

- Analiza activităţii compartimentului administrativ-gospodăresc; 

- Probleme curente . 

9. În luna mai 2021 

- Realizarea sistematizării conţinuturilor şi evaluărilor la sfârşit de semestru şi an şcolar; 

- Prezentarea raportului de autoevaluare a asigurării calităţii educaţiei; 

- Discutarea şi aprobarea măsurilor pentru încheierea anului şcolar 2020/2021, organizarea 

activităţii pe perioada vacanţei de vară;pregătirea condiţiilor pentru începerea  anului şcolar. 

2021-2022 

- Probleme curente. 

10. În luna iunie 2021 

- Organizarea activităţii pentru perioada vacanţei de vară 2020/2021; 

- Pregătirea deschiderii anului şcolar 2021/2022; 

- Realizarea evaluării personalului didactic şi didactic auxiliar; 

- Probleme curente. 

- în C.P. s-au discutat probleme esenţiale ale activităţii unităţii, cum ar fi: 

- validarea situaţiilor şcolare pe sem. I şi II an şcolar 2020/2021; 

- aprobarea obiectivelor şi directivelor de dezvoltare a şcolii pentru acest an şcolar; aprobarea 

P.U.M. şi a programelor speciale; 
 

b. Puncte slabe: 

- la dezbateri în C.P., de fiecare dată discută aceeaşi profesori, în timp ce, cea mai mare parte a cadrelor 

didactice reprezintă un auditoriu pasiv; 

-      prezenţa unor cadre didactice la şedinţele C.P. este deficitară  

c. Probleme în atenţie (oportunităţi): 

- se impune un spirit de conlucrare şi cooperare mai intens între membrii C.A.; mai multă transparenţă, 

corectitudine, comunicare deschisă şi sinceră, responsabilitate; 

- C.P. se va întruni statutar în şedinţe ordinare şi extraordinare; temele discutate să fie de real interes pentru 

toate cadrele didactice; 
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