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DATE GENERALE 

 

        
 

Prezentul Raport asupra stării procesului educaţional la finele anului şcolar 2019-2020, constituie un 

document de analiză şi generalizare, care se fundamentează conform cadrului normativ şi este orientat spre 

evaluarea modului de aplicare a Planului managerial de activitate din perspectiva obiectivelor trasate de 

Planul de Dezvoltare Instituţională,  Planul anual de activitate al DGÎ UTA Gagauzia și a MECC al RM. 

Activitatea  educaţională în anul de studiu 2019-2020 a fost  orientată spre implementarea curriculumului  

național ediția 2019 și la clasele primare 2018, formarea corpului profesoral  în conştientizarea conceptului 

de competenţă, ajustarea tipurilor de competenţe la treptele şcolare, identificarea obiectivelor care conduc 

la realizarea competenţelor specifice şi a subcompetenţelor, organizarea managementului educaţional 

pentru crearea unei şcoli prietenoase copilului. 

 

I. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ  
 

I.1 Realizarea documentelor de proiectare managerială:  

Documentele de proiectare managerială au fost întocmite la timp şi au avut ca punct de pornire ,,Raportul 

anual privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2018-2019”.  

În acest sens, au fost realizate corect şi la timp următoarele documente:  

 Planul managerial anual / Planurile operaţionale semestriale;  

 Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;  

 Programe de activităţi anuale/semestriale ale comisiilor metodice şi comisiilor de lucru;  

 Statul de funcţii/Statul de personal;  

 Graficul şedinţelor Consiliului profesoral / Consiliului de administraţie;  

 Graficul de monitorizare şi control 2019/ /2020;  

 A fost reactualizat Regulamentul Intern în vederea creşterii siguranţei în unitatea de învăţământ;  

 A fost actualizat Planul de Dezvoltare Instituţională al şcolii (PDI). 

  

Proiectarea/planificarea activităţii manageriale la toate nivelurile, ca o singură structură, au avut un caracter 

practic-aplicativ, centrat pe problematicile reale ale unităţii, vizând toate compartimentele muncii din 

şcoală şi antrenarea întregului colectiv în realizarea sarcinilor: nivelul atingerii standardelor de către elevi, 

dezvoltarea personală a acestora, calitatea activităţii personalului didactic, folosirea resurselor, aplicarea 
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Curriculum-ului Naţional, relaţiile cu părinţii şi comunitatea locală, respectarea legislaţiei în vigoare şi a 

regulamentelor.  

I.2 Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii  

I.2.1 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor  

S-a stabilit componenţa Consiliului de administraţie conform metodologiei , s-au numit noi responsabili ai 

unor comisii, s-au luat decizii.  

Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral şi-au desfăşurat activitatea pe baza tematicii aprobate, dar 

şi în funcţie de necesităţile anunţate.  

Comisiile de monitorizare a absenteismului şi cea de prevenire şi combatere a fenomenului de violenţă şi-

au desfăşurat activitatea pe baza politicii şcolii de prevenire a violenţei în şcoală şi pe baza fişelor de 

monitorizare a absenteismului. Colaborarea de excepţie cu Poliţia  a dus la rezolvarea unor probleme 

apărute în special la elevii din clasele gimnaziale (probleme de disciplină care contravin ROI, pierderi de 

telefoane mobile, etc.).  

Consiliul Şcolar al Elevilor (CŞE) trebuie să-şi eficientizeze activitatea şi să fie interfaţa permanentă între 

elevi şi conducere.  

 

I.2.2 Organizarea timpului  

Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat în două schimburi. Programul de lucru al compartimentelor s-a 

stabilit de comun acord cu angajaţii în funcţie de nevoile şcolii.  

I.2.3Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor anterioare  

Monitorizarea activităţii angajaţilor/elevilor s-a realizat prin:  

 procesele verbale ale activităţilor din cadrul comisiilor metodice;  

 rapoarte periodice ale comisiei de monitorizare a absenteismului şi fenomenului de violenţă;  

 condica cadrelor didactice de serviciu;  

 condica de prezenţă, condica de prezenţă a personalului didactic auxiliar şi nedidactic;  

 portofolii ale elevilor şi cadrelor didactice;  

 prezenţa directorului/directorului adjunct pe perioada desfăşurării de activităţi în şcoală, cu sprijinul 

cadrelor didactice din Consiliul de administraţie;  

 note informative şi circulare;  

 

Disfuncţii  

 Insuficienta responsabilizare a elevilor privind starea de curăţenie şi păstrarea bunurilor în spaţiile de 

curs;  

 Există încă cadre didactice care înregistrează greșit în catalog note, absențe sau centralizează eronat 

situația absențelor.  

 

I.3 Autoevaluarea activităţii manageriale  

 

Echipa managerială s-a implicat activ, cu profesionalism, în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi 

evaluarea activităţii instructiv-educative precum şi în folosirea eficientă a resurselor umane, materiale, 

financiare şi de timp.  

Stilul managerial a fost participativ, bazat pe colaborare, pe utilizarea corectă a competenţelor cadrelor 

didactice şi pe optimizarea relaţiilor de parteneriat între şcoală şi comunitatea locală. S-a acordat o atenţie 

deosebită diseminării informaţiilor referitoare la noile metodologii, standardele şi indicatorii care privesc 

asigurarea calităţii activităţii cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, partenerilor sociali, implicarea în 

derularea unor acţiuni care să îmbunătăţească procesul instructiv – educativ .  

Putem afirma că s-a practicat un management transparent prin implicarea tuturor factorilor de decizie şi 

comunicare constructivă pe toate palierele.  

În funcţie de competenţele atribuite de regulament, deciziile sunt luate de director, de Consiliul Profesoral 

şi Consiliul de Administraţie, care s-au întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie.  
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Echipa managerială este deschisă spre nou, transparenţă, spre o comunicare eficientă cu responsabilii 

comisiilor metodice, cu toate cadrele didactice, cu personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.  

Există o bună circulaţie a informaţiei de sus în jos, consemnate în întrunirile cadrelor didactice, pe tabla 

magnetică, la panourile de afişaj şi mai greoaie de jos în sus, culegerea datelor şi a informaţiilor solicitate 

fiind greoaie, nerespectându-se de fiecare dată termenele limită.  

Asistenţele directorilor, a şefilor de comisii metodice desfăşurate în anul şcolar 2018-2019, au urmărit 

atingerea standardelor educaţionale. S-a avut în vedere monitorizarea la disciplinele de evaluare naţională, 

având ca ţintă pregătirea elevilor pentru a obţine rezultate bune, în vederea admiterii la licee.  

Credem că activitatea managerială a fost una de calitate. În sprijinul afirmaţiei venim doar cu câteva 

precizări:  

- obiectivele stabilite prin planul managerial şi programul de activitate semestrial au fost atinse;  

- toate documentele solicitate au fost predate la timp;  

- parteneriatele sunt bine valorizate pe toate planurile;  

- relaţia şcolii cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor este una foarte bună;  

- s-au făcut achiziţii importante privind modernizarea procesului de învăţământ:  

 

Denumirea Cantitatea Anul procurării 

 computere 28  2001/2015/2019 

 tablete  4  2018 

notebook 13 2017/2019/2020 

 proiectoare 16  2010/2014/2018/2019/2020 

Ecrane p/u proiectoare 16  2010/2014/2018/2019 

 table interactive  2  2013/2018 

televizoare 2 2010/2014 

seturi de robotică 4 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Domeniul II:Capacitate instituțională 

II.1.Evoluția cadrelor didactice 

Total cadre 
didactice/de 
conducere la 
15.09.2019 

39 100,0% 
Total cadre 
didactice/de 
conducere la 
31.05.2020 

39 100,0% 

Personal de 
conducere la 
15.09.2019 

5 12,8% 
Personal de 
conducere la 
31.05.2020 

5 12,8% 

Cadre didactice la 
15.09.2019 

34 87,2% 
Cadre didactice 
la 31.05.2020 

34 87,2% 
Tineri specialiști la 
15.09.2019 

3 7,7% 
Tineri specialiști 
la 31.05.2020 

3 7,7% 

Cadre didactice de 
vârstă pensionară 
la 15.09.2019 

10 25,6% 
Cadre didactice 
de vârstă 
pensionară la 
31.05.2020 

10 25,6% 

Cadre didactice cu 
1-2 ani până la 
pensie la 
15.09.2019 

1 2,6% 
Cadre didactice 
cu 1-2 ani până la 
pensie la 
31.05.2020 

1 2,6% 

Cadre didactice 
angajate pe 
parcursul anului 

0 0,0% 
Cadre didactice 
plecate din 
instituţie pe 
parcursul anului 

0 0,0% 

Total cadre 
didactice necesare 
la 15.09.2019 

0  0  
Posturi vacante 
la 31.05.2020 

 0 0  

 

 

În anul de studii 2019-2020 și-au desfășurat activitatea un număr de 39 cadre didactice, 

dintre care 5 cadre manageriale ce constituie 16,66%, 3 tineri specialiști-10%, 10 cadre de 

vârstă pensionară 33,33 % . Instituția a înaintat demersuri către Instituții Superioare de 

învâțământ și DGÎ UTAG pentru recrutarea cadrelor didactice.În anul de studii 2019-2020 

sa încadrat un tânăr specialist repartizat de MECC în Liceul Teoretic ” M. Eminescu. 
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II.2.PONDEREA PERSONALULUI CALIFICAT 

 
 

Personal didactic 

Total 

personal didactic 

la 31.05 
Disciplina 

Nr. cadre 

 didactice 

din ele cu 

studii 

superioare 

din ele 

 cu grad didactic 
Nr. de 

nespecialiști 

 

 

 

nr.  % Superior Întâi Doi 

 

Cadre didactice/manageriale (angajați 
de bază) 30 76,92% 

Limba și 
literatura 
română 

4 4 0 1 2 0 

 

 Cadre didactice/manageriale cu studii 
superioare doctorale 0 0,0% 

Limba rusă 

1 1 0 1 0 0 

 

 Cadre didactice/manageriale cu studii 
superioare de masterat 15 50,0% 

Limba 
engleză 2 2 0 0 1 0 

 

  Cadre didactice/manageriale cu 

studii superioare 
8 26,6% 

Limba 

franceză 
1 1 0 0 1 0 

 

Cadre didactice/manageriale cu studii 
superioare de licenţă 5 16,7% 

Limba 
germană 1 1 0 0 0 0 

 

Cadre didactice cu studii medii de 

specialitate 
2 6,7% 

Literatura 

universală 
0 0 0 0 0 0 

 Cadre didactice fără studii pedagogice 0 0,0% Matematica 2 2 0 0 2 0 

 

 Cadrele didactice/manageriale cu 

gradul superior  
1 3,3% 

Științe 
0 0 0 0 0 0 

 

  Cadre didactice/manageriale cu 

gradul întâi  
5 16,7% 

Biologie 
2 2 0 0 1 0 

 

  Cadre didactice/manageriale cu 

gradul doi  
15 50,0% 

Fizică 
1 1 0 0 1 0 

 Cadre didactice fără grad didactic  9 30,0% Chimie 0 0 0 0 0 0 

  Cadre didactice cu norma deplină 9 23,1% Informatică 1 1 0 0 0 0 

 

Cadre didactice cu număr de ore sub 
norma didactică 16 41,0% 

Istoria 
românilor și 
universală 

2 2 1 1 0 0 

 

Cadre didactice cu suprasarcină 

didactică 
14 35,9% 

Geografie 
0 0 0 0 0 0 

 

Cadre didactice, școala primară 
10 33,3% 

Educația 

civică 
0 0 0 0 0 0 

 

Cadre didactice, ciclul I și II (gimnaziu 

- liceu) 
20 66,7% 

Educația 

muzicală 
0 0 0 0 0 0 

 

Cadre didactice de sprijin 
0 0,0% 

Învățător 
clase primare 10 8 0 2 6 0 

 

Psiholog școlar 
1 3,3% 

Educație 

plastică 
0 0 0 0 0 0 

 

Cadre didactice angajate prin cumul 
9 23,1% 

Educație 

tehnologică 
1 1 0 0 1 0 

 

Elevi per cadru didactic 2016-2017 
9 2,5% 

Educație 

fizică 
2 2 0 0 0 

0 

 Elevi per cadru didactic 2017-2018 10 2,9%            

 

Elevi per cadru didactic 2018-2019 

11 2,8%   

  

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Elevi per cadru didactic 2019-2020 

12 2,5% 
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II.3. Ponderea personalului calificat                        II.4.Ponderea gradelor   didactice

 
 

 

Ponderea  personalului  calificat  urmează , în general, o tendinţă  ascendentă ce constituie 

50% cadre cu studii superioare de masterat, 43,33% cadre cu studiisuperioare și 6,66% 

cadre didactice cu studii medii de specialitate. Tot mai multe cadre își continuă studiile  

superioare de master în țară dar și peste hotare. Cadrele didactice sunt  motivate în 

continuare  pentru dezvoltarea profesională, pentru realizarea maximă a potenţialului 

intelectual şi creativ.   

Analiza pe categoria cadrelor didactice angajate de bazăconstituie76,92% din corpul 

didactic al instituţiei și 23,18% cumularzi .Instituția este asigurată cu 100% cadre didactice. 

Personalul didactic este de o bună calificare, toți sunt antrenați în procesul de instruire 

continuă. Se lucrează la sporirea gradului de profesinalism și dezvoltare a competențelor 

profesionale. În procesul anual de atestare sunt mereu implcați 5-8cadre didactice.Conform  

datelor expuse în diagramă, se observă creșterea nr. cadrelor didactice deținătoare de grad 

didactic : cu gradul superior ( 1 cadru didactic , disciplina istoria), gradul I.- 5 cadre 

didactice  ( 2 învățământ primar, 3 cadre învățământ gimnazial și liceal disciplinele istoria, 

limba rusă, limba și literatura română), gradul II -15 profesori la majoritatea disciplinelor și 

fără grad 9 cadre didactice dintre care fac parte tinerii specialiști. Cursuri de perfecționare 

sunt frecventate sistematic de profesori conform bazei de date cu referire la perfecționarea 

cadrelor didactice. În anul de studii 2019-2020 comparativ cu anii precedenți, unui cadru 

didactic i se revine 12 elevi. 
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II.5. Evoluția efectivului de elevi  

 

 

    Analizând  rețeaua  școlară, urmărind evoluția numărului de elevi și a claselor pentru 

perioada anilor 2016-2020, pentru fiecare treaptă, sintetizăm  o dinamică   în creștere  a 

numărului de elevi  care a dus la sporirea   numărului de clase de la 15 clase în 2016 la 21 

clase în 2020 . La sfârșitul anului de studii 2019-2020 numărul total de elevi a constituit 

476  fiind în creștere cu 200  elevi comparativ cu anul de studii 2016- 2017.Numărul de 

elevi la treapta primară  în fiercare an este în creștere cu aproximativ 41 elevi, treapta 

gimnazială  cu 21 elevi și liceală diferă de la 5-8 elevi.Se atestă creșterea numărului de elevi 

la toate treptele de școlarizare. Din categoria elevilor cu CES sunt înregistrati  2 elevi 1elev- 

treapta, primară și 1 elev trapta gimnazială 0,42% .  Sunt mai multe solicitări de la părinți 

decât  permite capacitatea claselor primare, mai cu seamă în clasa I. Începând cu anul 

2017și până în prezent numărul mediu de elevi în clasele a I-aconstituit  e 20-25 de elevi în 

fiecare clasă.Elevii își fac studiile în două schimburi. 

 

 

 

 

276
340

392 476

121
168

209
246

95 117 130 160

60 55 53 70

0

100

200

300

400

500

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Total elevi

treapta primară

treapta gimnazială

treapta liceală



9 
 

 

 
 

 

Mişcarea şi transferul elevilor în perioada anului de studii se efectuează conform 

prevederilor regulamentare ( prevederile Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea liceelor, Secțiunea III-a. Mişcarea şi transferul elevilor).Transferul elevilor 

dintr-o instituţie de învăţământ în alta se efectuează în perioada vacanţelor sau la finele 

semestrului. În clasa a XII-a transferul se admite până la 15 ianuarie. Mișcarea elevilor în 

liceu este influiențată în cea mai mare parte  de transferul locului de trai atât în țară cât și 

peste hotarele ei. Cazuri de exmatriculare pe motivul nereușitei școlare nu se atestă. Pe 

parcursul anului de studii 2019-2020  și-au retras actele 14  elevi și  au fost 

înmatriculați17elevi.În clasele primare au plecat ( 3 elevi )și auvenit 5elevi  ce datorează nr. 

Mai mare de elevi la sf. de an școlar. Din  gimnaziuși- au retras actele7 elevi au venit 8 

elevi, la liceu mișcarea elevilor este stabilă au plecat 4 au venit 4. Activitatea liceului este 

organizată astfel încât școala să fie prietenoasă copilului și aceasta permite să activăm fără 

abandon școlar pe parcursul multor ani de activitate.  
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II.6. Absenteismul pentru anii de studii 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020 

 
II.6.1.Absențele elevilor per clase 

 
În anul de studii 2019-2020 frecvenţa a constituit  96,80% --cu 0,13 % mai mare, 

comparativ cu anul de studii 2018-2019. 

  Activitatea „Evidenţa  frecvenţei elevilor” se ține în vizorul administraţiei liceului. zilnic, 

în registrul special se duce evidenţa nominală şi numerică a elevilor care absentează.La 

sârşitul fiecărei luni diriginţii rapotează situţia freсvenţei la clasă. Cea mai reușită frecvență 
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La clasele primare se înregistrează la clasa a IV A cel mai mare procent al frecvenței 

99,19% și cea mai mică 92,88% clasa a IIA 

La gimnaziu cel mai mare – 98,17 clasa aVI și cel mai mic 96,29%clasa a IX –a, în clasele 

Liceale- 97,46 clasa a XU și 91,82%clasa a XIU(Romanescu Gheorghe) .Cel mai mic % al 

frecvenței se datorează absențelor pe caz de boală, numărul total de absențe caz de boală 

fiind de 7290 68,38% din nr. total de absențe în instituție 10660.  

Toți elevii care au absentat motivat sau nemotivat au recuperat programa școlară din 

perioada absențelor.  

 În perioada de pandemie, 11.03.2020-29.05.2020, activitatea educativă s-a desfăşurat 

conform normelor în vigoare. Frecvența elevilor la ore a fost realizată prin susținerea 

elevilor cu  utilajele TIC și accesul la internet. Diriginţii de clasă s-au preocupat de 

menţinerea în cadrul colectivelor de elevi a stării de disciplină, de crearea unui climat 

psihologic armonios, desfăşurarea activităţii educative şcolare, punând accentul deosebit pe 

colaborarea şcolii cu familia şi comunitatea. 

 

II.7.Repartizarea elevilor pe clase în anul de studii 2019-2020 

 
În ciclul primar în anul de studii 2019-2020 au activat 11 clase primare cu un efectiv de 

elevi de la 25-29 elevi (clasa 1) , până la 25 elevi (clasa 2 -4).  Media numărului de elevi în 

clasele primare constituie 22 elevi. Media numărului de elevi în clasele 5-9 constituie 26 

elevi. Media numărului de elevi în clasele 10-12 constituie 17elevi. Media numărului de 

elevi în liceu constituie 22 elevi. 

 



12 
 

 
II.8.Repartizarea elevilor din clasele liceale pe profiluri pentru anii de studii 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019,2019-2020 

 
 
Liceul organizează și desfășoară Adimiterea elevilor în clasa a X-a conform stipulării 

Metodologiei de admitere a elevilor în liceu. Conform datelor tabelare pe perioada a 3 ani 

liceul a deschis doar câte o clasă de a X-a cu profil umanist, din motiv că foarte puțini 

absolvenți ai claselor a IX-a nu doreau să –și continuie studiile în clasa a X-a profil real 

având o frică că nu vor putea susține examenul de BAC. În anul de studii 2019-2020 

conform rezultatelor admiterii elevilor în învățământul liceal și a cererilor depuse de 

candidați a fost deschisă  clasa a X cu profil real. A crescut numărul de absolvenți ai clasei 

a IX –a  de a –și continua studiile la liceu.Din numărul total de 21 absolvenți ai clasei a IX-

a 2019-52, 38% îau rămas să continuie studiile în liceu. 

 

II.8.1.Repartizareaelevilordupăgrupurile de riscînanul de studii 2019-2020 

 

 
În liceu sunt luați la evidență 6 elevi din grupul de riscceconstituie 1,7% din numărul total 

de elevi 

  Conform acestor date s-a stabilit un număr de elevi din  categoriile menţionate mai sus  pentru 

a beneficia de ajutor material conform  Hotărârii de Guvern nr. 876 din 22.12.2015 cu privire la 

asigurarea cu manuale școlare gratuit.Elevii din grupul de risc sunt monitorizați sistematic de 

psihologul școlar, se colaborează cu familia acestora.  
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Administrația și colectivul de profesori întreprind măsuri concrete de implicare a copiilor din 

grupurile de risc în activități variate: cercuri la disciplinile școlare, cercuri sportive, formarea 

grupurilor după interese comune, seminare instructiv-educative etc. Se colaborează cu 

Inspectoratul Poliției Comrat și Asistența Socială,CentrulDvijenie +din Comrat.După cazau fost 

organizate discuții individuale cu părinții, și trimise scrisori de înștiințare familiilor. 

 

Analiza SWOT 

 Puncte tari  

• Personal calificat 100% 

• Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul I și superior este de 23,33% 

• Încadrarea absolvenților în învățământul superior în proporție de 100% 

• Cadre didactice convinse de a se implica activ în implementarea educaţiei incluzive în 

instituţie 

• Cadre didactice instruite în domeniul școlii incluzive 

• Implicareaprofesorilorşielevilorîndiferiteprograme de parteneriatşcolar. 

Puncteslabe 

• Lipsa unui cadru de sprijin 

• Exodul părinților și al personalului tehnic  

• Clase cu număr mic de elevi 

• Reticența cadrelor didactice de a opta la acordarea gradelor didactice  

• 9 cadre didactice angajate prin cumul  

 

Oportunități  

• Prezența Colegiului pedagogic M.Ceachir  în oraș 

• Prezența Universității de STAT din Comrat  

• Colaborarea eficientă cu Instituțiile universitare din țară dar și de peste hotare 

• Liceul este unica instituție cu studiere în limba română din terotoriu 

  

Amenințări  

• Creșterea numărului de elevi din grupul de risc 

• Unul sau ambii părinți plecați peste hotare 

• Lipsa financiară din țară poate reduce cheltuielele bugetului instituției 

• Îmbătrânirea personalului angajat 

• Continuarea perioadei pandemice
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Plan de acțiuni 
Domeniul II: Resurse umane 

 

OBIECTIVE ACȚIUNI 

Sprijinirea încadrării  personalului  

instituției  la activitatea 

didactică/tehnică 

ÎncheiereaContractelor de 

angajareîncâmpulmunciifără concurs 

/testareînlimitalocurilorvacante 

Centrarea proceselor de predare-învăţare 

pe elev 

Participareaelevilor la 

concursurilepeobiecte 

Promovarea imaginii unităţii şcolare pe 

plan local, naţional şi internaţional. 

Realizarea ofertelor de angajare 

atinerilor specialiști către instituțiile 

superioare din țară  

Garantarea securității tuturor elevilor / 

cadrelor didactice  prin asigurarea  

integritatății fizice și psihicăe și  

promovarea unui mod sănătos de viață. 

Asigurarea pazei și securității pe 

teritoriul școlii 

Implicarea familiei și comunității în 

procesul educațional printr-o comunicare 

sistematică   

Realizarea seminarelor cu implicarea 

cadrelor didactice,  părinților 

colaboratorii MAI și a psihologului 

școlar privind ”Prevenirea Exodului” 

Popularizarea rezultatelor obţinute de 

cadrele didactice în activitatea de 

performanţă 

Publicarea unor articole în mass-media 
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III.Domeniul:Curriculum/proces educațional  
 
III.1. Rata promovabilităţii pentru anii de studii   2017-2018, 2018-2019,2019-2020 

 

 
 

III.2. Situaţia privind rezultatele la învăţătură la finele anului şcolar  2019- 2020 

 

 
 

 

 

 

nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. %

2017-2018 168 100% 104 101 100% 13 13 100% 13 100% 34 34 100% 21 21 100% 21 100%

2018-2019 209,0 100% 110,0 110,0 100% 20,0 20 100% 20,0 100% 39 39% 100% 14,0 14,0 100% 14 100%

2019-2020 246 100% 135 135 100% 25 25 100% 25 100% 54 54 100% 16 16 100% 16 100%

din ei absolvenți
din ei admiși la 
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din ei promovaţi din ei admiși la BACdin ei promovaţi din ei absolvenți
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III.3 Analiza comparativă a rezultatelor obținute de elevi 

Treapta 
şcolară 

Numărul 
elevilor la 
începutul 

anului 
şcolar 

Numărul 
elevilor la 
sfârşitul 

semestrului I 

Numărul 
elevilor la 

sfârşitul de 
an școlar 

Numărul elevilor ce nu 
reuşesc la 1 sau mai multe 

disciplinele 

Treapta 
şcolară 

Însuşescpe: 

Note medii Calificative 

Sem I Sf. de an 5.00 – 
5.99 

6.00 - 
6.99 

7.00 
7.99 

8.00 - 
8.99 

9.00 - 
9.99 

10 FB B S 

total total total total fete total fete 
Sem 

I 
An. 

Sem 
I 

An  
Sem 

I 
An. 

Sem 
I 

An. 
Sem 

I 
An. 

Sem 
I 

An. 
Sem 

I 
An. 

Sem 
I 

An. 
Sem 

I 
An. 

Total 
I-IV 

244 244 246 0 0 0 0 
Total 
I-IV 

0  0  0  0  0  0 0 71 65 82 80 15 15 

Total 
V-IX 

160 159 160 0 1 0 0 
Total 
V-IX 

15 15 36 36 59 60 42 54 8 10 0 0       

Total 
X-XII 

70 71 70 1 0 0 0 
Total 
X-XII 

5 5 12 11 33 33 18 25 3 3 0 0       

Total I-XII 474 474 476 1 1 0 0 
Total 
I-XII 

20 20 48 47 92 93 60 79 11 13 0 0 71 70 82 75 15 25 
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III.5. Rezultatele şcolare obţinute la absolvirea învățământului gimnazial pentru anul de studii 2019-2020 

 
 

 

0

20

40

60

80

clasele a V-IXclasele a X-XII

50

21

64

28

Nr. elevilor pe 
note de 8,9,și 
zece sem.I

Nr. elevilor care 
studiază pe note 
de  8,9,și zece 
anual

0
20
40
60
80

100

locul 7 locul 6 locul 10

Ciclul
primar

Ciclul
gimnazial

Ciclul
liceal

85,29

40 40

Clasamentul L.T 
”M.Eminescu” 
conform % calității 
după datele DGÎ 
UTAG %

% 

Total 

candidați

Au primit 

certificat

e

Nota

medie calitatea Nota % 

10 9 8 7 6 5 medie calității

Limba și literatura română 25 25 0 4 7 11 2 1 7,44 44 7,61 40

Matematica 25 25 0 2 5 7 6 5 6,72 28 6,88 20

Istoria românilor și universală 25 25 1 6 14 1 2 1 8 84 8,05 52

Total 25 25 1 12 26 19 10 7 7,38 52 7,51 37,33

Disciplina

Au primit note:
La finele anului de 

învățământ
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Performanţa şcolară implică efort considerabil a două părţi componente: profesorii şi elevii. În rezultatele şcolare obţinute 

la absolvirea învăţămîntului  gimnazial pentru anul de studii 2018-2019 au contribuit nemijlocit cadrele didactice, 

pregătirea profesională şi experienţa acestora. Oricum situația este mai puțin favorabilă din moment ce calitatea 

examenelor de absolvire a gimnaziului (24 %) este mai mică decît cea anuală a disciplinelor de examen (52%) 

III.6 Rezultatele şcolare obţinute la absolvirea învățământului liceal pentru anul de studii 2019-2020 

      

Au primit note  

   

Rezultatele la învățătură 

pentru 3 ani de studii 
Disciplina  

Total 

candidați 

Au 

primit 

diplom

a de 

BAC 

  

      
  

  

      
10 9 8 7 6 5 

 Nota medie  %calității  Nota medie %calității 

Limba și literatura 

română 
16 16 0 5 3 5 3 0 7,62 50% 7.70 37.50% 

Limba engleză 10 10 0 3 2 1 4 0 7.40 50% 7.46 50% 

Limba franceză 6 6 0 2 1 1 2 0 7.50 50% 7.50 33.33% 

Istoria românilor și 

universală  
16 16 1 4 5 5 1 0 7.93 62.50% 7.96 43.75% 

% 

Total 

candidați

Au primit 

certificat

сертифи

каты.
Nota calitatea

medie % 

10 9-9,99 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 Nota calității

medie

25 25 0 2 4 15 1 3 7,38 24 7,78 52

Noat medie la examenul de absolvire
La finele anului de 

învățământ
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Total 16 16 1 14 11 12 10 0 7,61 53.12% 7.65 41.14% 

Geografia 11 11 0 3 3 5 0 0 7.81 54.54% 7.84 27.27% 

Chimia 5 5 3 1 0 1 0 0 9.20 80% 8.94 80% 

Total 16 16 3 4 3 6 0 0 8.50 67.27% 8.39 53.63 

              

  

Nota medie examen 

  
Rezultatele la învățătură pentru 3 

ani de studii Total candidați   

Nota medie  

  

% calității 
  10 9-9,99 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 Nota medie  % calității 

16 0 4 3 4 5 0 7,81 43,75 7,96 43,75 

 

 

La 21 mai 2020a fost adoptată Legea privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul 

general, sesiunea de examene 2020. Legea  stabilește eliberarea certificatului de studii gimnaziale pentru elevii care finalizează în 
acest an de studii clasa a IX-a cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu 

calcularea notelor pentru probele de examen în baza notelor obținute pe parcursul claselor VII-IX.Totodată, legea prevede 

eliberarea diplomei de bacalaureat, care conferă dreptul de admitere în învățământul superior şi în învățământul profesional tehnic  
pentru elevii care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a susține examenul în sesiunea 2020 și finalizează în acest an de studii 

clasa a XII-a de liceu.  
  

III.7.Analiza comparativă a rezultatelor clasele absolvente  

№ Clasa  Nota medie semestrul I Nota medie semestrul II, sf.an școlar 

1.  Clasa a IX-a  25 absolvenți 7,53 8,03 

2.  Clasa a XII-a 16 absolvenți  7,93 8,53 
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Tabloul rezultativității ce descrie rezultatele însușitei la finele anului școlar 2019-2020 atestă o creștere ușoară a tranșei de 

medii de la 7,00-7,99  cu 1elev , de la 8,00-8,99 cu 12 elevi,de la 9,00-9,99 cu 2 elevi,la treapta gimnazială și %calității e în 

creștere de la 31,44 sem. I la 40% calității sfârșit de an școlar. La treapta liceală se observă aceeași creștere de la 8,00-8,99 cu 7  

elevi. 
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III.8.Olimpiadă.Rezultatele obţinute în anul de studii 2019-2020. 

 

 

 

 Olimpiada regională s-a realizat în 2 etape: 01.02/02.02 și 08.02./09.02. 2020. 

 La disciplinele matematica, istoria, geografia, biologia, limba română, chimia testele au fost primite de 

la MECC. 

În total au participat la olimpiada regională 36 de elevi ceea ce constituie 23,22 % din numărul total 

posibil de participanți. 

  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Nr. De 

participanți. 
Nr. De locuri 
premiante 

Nr. De 

participanți. 
Nr. De locuri 
premiante 

Nr. De 

participanți. 
Nr. De 
locuri 

premiante 

23 12 31 13 36 14 

 
Participanții la olimpiadă care au acumulat cele mai multe puncte și au realizat lucrarea nu mai puțin 
de 80% se consideră premianți. 
 
Locul premiant nu se consideră dacă lucrarea a fost realizată mai puțin de 60 de % din numărul total de 
puncte. 
 După totalurile olimpiadei se oferă: 
- locul I – 1 loc; 

- Locul II – 2 locuri; 

- Locul III – 3 locuri. 
Premianți la olimpiadă la nivel de autonomie se decernează diplome DGÎ UTAG și premii bănești: 
- Locul I – 800 lei  
- Locul II– 500 lei  
- Locul III – 300 lei  
Profesorii a căror elevi au ocpuat locul I se premiază cu 400 lei. 

Nr. 

d/o 

Numele, 

Prenumele 

elevului 

Clasa Disciplina Locul 

deținut 

Numele, prenumele 

profesorului 

1.  Hurciuc Dinu IX Limba și literatura română I Hurciuc Nadejda 

2.  Trofim Andreea XI Limba și literatura română I Gardinant Ecaterina 

3.  Basarab Elena XII Limba și literatura română I Gardinant Ecaterina 

4.  Neagu Anatolii IX Limba rusă I Ujavca Olga 

5.  Cîlcic Ilie XII Istoria I Bejan Ștefan 

6.  Haivaz Veronica XII Limba și literatura română II Gardinant Ecaterina 

7.  Harmaniuc Maria XI Limba franceză II Iabanji Natalia 

8.  Tabacari Valeria X Istoria II Rusu Sofia 

9.  Tabacari Iuliana X Limba engleză III Gaidarlî Marina 

10.  Panea Mariana XI Limba franceză III Iabanji Natalia 

11.  Petrova Anastasia XII Biologie III Dușcov Irina 

12.  Danilov Andrei XI Geografie III Pac Olga 

13.  Pîrlea Ion XI Istoria III Bejan Ștefan 

14.  Harmaniuc Maria XII Istoria III Bejan Ștefan 
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Coeficientul de participare 
  

№ Instituția de învățământ 2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Clasament    % 

1 Комрат,ТЛ Г. Гайдаржи 68 60 53 I 15,86 

2 Комрат,ТЛ Д. Карачобана 48 46 48 III 15,09 

3 Комрат,ТЛ Н. Третьякова 37 40 47 IV 16,72 

4 Комрат,ТЛ М.Еминеску 23 31 36 VIII 23,22 

Liceul Teoretic ”M.Eminescu” după datele DGÎ UTAG ocupă locul VIII între liceele din UTAG, dar dacă să 

analizăm după procentajul de participare ca număr total posibil de participanți atunci instituția noastră 

înreagistrează o dinamică pozitivă. 

Coeficientul premianților 

№ Instituția de învățămământ 2017-

2018 

2018-

2019 

2019- 

2020 

Nr. De 

discipline 

(din 17) 

Clasament 

1 Комрат,ТЛ Г. Гайдаржи 39 36 30 13 I 

2 Комрат,ТЛ Д. Карачобана 23 17 19 8 V 

3 Комрат,ТЛ Н. Третьякова 8 19 21 11 III 

4 Комрат, спортивный лицей 1 2 1 1   
5 Комрат,ТЛ М.Еминеску 12 13 14 7  

 

 

Recomandări: 

 

Extinderea disciplinelor de concurs în cadrul olimpiadei locale pentru a promova copiii 

cu anumite aptitudini într-un anumit domeniu, organizarea olimpiadei și pentru 

învățământul primar sau pentru alte clase chiar dacă nu sunt incluse în concursul raional, 

în scopul creșterii potențialului, motivarea pentru studierea unei anumite discipline de 

studiu, depășirea blocajelor 
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IV. Atestarea cadrelor didactice 

 

În cadrul şedinţei Consiliului Profesoral, din luna septembrie, s-au discutat cererile de atestare. În anul 

curent a fost inclus în lista de atestare 10 cadre didactice–. Procesul de atestare s-a desfăşurat în 

conformitate cu cerinţele Regulamentului de atestare a cadrelor didactice. În temeiul art.131 din Codul 

Educaţiei, art. 18 din Regulamentul de atestare a cadrelor didactice  Consiliul Profesoral a hotărât unanim 

păstrarea gradului II didactic confirmat învățătoarei la clasele primare– Caradja Elena și păstrarea gradului 

didactic unu confirmat profesoarei de limba rusă Ujavca Olga. 

Pentru conferirea gradelor doi didactice s-au înregistrat 5 cereri dinntre care au ajuns la finalul atestării 

doar 3 cadre didactice: Domenco Ina- conferirea gradului didactic unu, Rotaru L și Gaidarlî M.- conferirea 

gradului doi didactic. Și-au confirmat gradul doi didactic Stoinov Svetlan și Hurciuc Nadejda. 

Recomandări: 

 - Încurajarea cu mai multă insistenţă profesorii pentru a se încadra mai activ în procesul de 

participare a experienţei avansate; 

  - Elaborarea şi promovarea un mecanism de monitorizare a acumulării creditelor în conformitate cu 

prevederile Regulamentelor de atestare a cadrelor didactice/manageriale.  

 

V. Gestionarea documentaţiei şcolare 

 
V.1 Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ în anul de studii 2019-2020  s-a realizat în 

stictă conformitate cu stipulările ordinului MECC nr.919 din 19 iulie 2019 privind implimentarea 

Curriculumului național după cum urmează: 

 

1.1.Clasele I - IV, Cuniculum nalional la toate disciplinele școlare din învățământul primar, în conformitate 

cu Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și  liceal, anul de studii 2019-2020; 

1.2. Clasele I - II, Curriculumul reconceptualizat la disciplina Educația tehnologică, Modulul Educație 

digitală; 

1.3. Clasa IV, Curriculumul reconceptualizat la disciplina Educația tehnologică,  Modulul Robotica (la 

decizia instituției de învățământ); 

1.4. Clasele V-VI și X-XI, Curriculumul Educație pentru societate; 

1.5. Clasele V-XII, Curriculumul Educația fizică; 

1.6. Clasele V-VII, Curriculumul Educația plastică; 

1.7. Clasele V-VIII, Curriculumul Educația muzicală; 

1.8. Clasa V și clasa X Curricula la toate disciplinele școlare, în onformitate cu Planul-cadru 2019 -2020 ; 

1.9. Clasa VI, Curricula la disciplinele Biologie; Fizică; 

1.10. Clasa VII, Curricula la disciplinele Chimie; Informatica 

Controalele realizate de către administrația liceului au atestat următoarele: Toate cadrele didactice din 

instituţie dispun de proiectare didactică de lungă durată la disciplinele predate, discutate la şedinţele 

comisiilor metodice din luna septembrie şi aprobate de managerul şcolar. Proiectările reflectă demersul 

curriculumului respectiv, precum şi viziunea metodologică proprie. De asemenea, sunt elaborate şi 

aprobate toate proiectele de perspectivă pentru orele opţionale. 

Cadrele didactice elaborează/deţin bogate portofolii de lucru, care includ un şir de documente normative şi 

materiale didactice precum: Reperele metodologice, Standardele de eficienţă a învăţării, Referenţialul de 

notare, proiectări de lecţii, fişe de lucru, scenarii ale activităţilor extracurriculare ş.a. 

    

Recomandări privind elaborarea proiectării de lungă durată : 
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➢ profesorul în procesul de elaborare va ţine cont de sugestiile  Reperelor metodologice de organizare 

a procesului educaţional,  fiind anexă obligatorie  la prezentare spre aprobare  administraţiei  

liceului;   

➢ șefii de comisii metodice vor cerceta cu atenţie proiectările de lungă durată în concordanță cu 

reperele metodologice disciplinei școlare și vor purta responsabilitate pentru  înaintarea acestora  

spre aprobare administraţiei; 

➢ proiectul de lungă durată  aprobat ca document de lucru nu dă dreptul  profesorului să efectueze 

modificări  decât cele fixate în rubrica  Observaţii; 

➢ a acorda o atenţie deosebită proiectării calendaristice, care trebuie să fie una personalizată și nu una 

preluată din sursele din internet sau de la colegii de lucru; 

➢ de respectat termenii de prezentare a proiectelor cât spre aprobare șefilor comisiilor metodice atât și 

administrației liceului. 

 

V.2 Cataloagele şcolare sunt completate conform Instrucţiunii cu privire la completarea catalogului şcolar. 

Cadrele didactice şi diriginţii de clasă au luat cunoştinţă de Instrucţiunea dată contrasemnătură. 

  Majoritatea profesorilor  completează lizibil , îngrijit şi sistematic  cu pix de culoare albastră. 

În registre se face evidenţa reuşitei, frecvenţa elevilor şi predarea obiectelor.  

Pe  parcursul anului  nu a fost respectată instrucțiunea de completare a catalogului școlar de majoritatea 

profesorilor , în deosebi  pct.33, 19,22, 21  din Instrucțiune cu privire la completarea catalogului 

școlar.Evidența frecvenței elevilor corespunde cu înregistrarea frecvenței la fiecare disciplină în parte doar 

la majoritatea claselor, însă în unele cataloagele   

  Notele medii semestriale/ anuale la unii elevi au fost înscrise greşit.  Se utilizează foarte des corectorul. Pe 

parcursul anului au fost efectuate înscrieri la rubrica observaţii cel mai des la profesorii Dobrioglo Natalia , 

Bejan Ştefan,  Buzilă Savelie, Cioban Gheorghi. 

 

Au fost familiarizate prin ordin unele cadre didactice cu încălcările depistate la momentul verificării 

cataloagelor ( Dobrioglo Natalia, Bejan Ștefan, Ichizli T.) și realizate indicații la sfârșitul cataloagelor cu 

scopul de a corecta greșelile comise ,însă unii profesori nu au ținut cont de sugestiile propuse și au 

continuat să comită greșeli. 

Recomandări privind completarea catalogului școlar : 

 -toate cadrele didactice vor reciti cu atenție Instrucțiunea cu privire la completarea 

catalogului școlar; 

 profesorii vor consemna sistematic  absența elevilor  la disciplina de studiu conform evidenței 

frecvenței de  către diriginte; 

 -a respecta pct.19 a Instrucțiunii( cu privire la corectarea notelor) 

 -pe pagina din dreapta  să se noteze subiectul lecției sistematic,sarcinile de învățare indicându-se 

concret conform Instucțiunii privind managemantul temelor pentru acasă; 

 -sistematic profesorii se vor familiariza cu  observațiile indicate  de administrația școlii în 

compartimentul  „Observații privind verificarea catalogului și a realiza indicațiile în termenii 

stabiliți și le vor respecta întocmai. 

 

V.3 Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice 

 

În scopul realizării ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării RM Ordin nr.1467 din 

12.11.2019,  ”Cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului tipurilor de  documentatie școlară” 

în Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”a fost elaborat un plan de monitorizare a aplicării ordinului dat: 

• studierea actelor normative la consiliul profesoral și în cadrul comisiilor metodice pe arii 

curriculare. 

• acordarea sprijinului personalului pedagogic al Liceului în formarea «Portofoliul cadrelor 

didactice», «Portofoliul clasei», «Portofoliul Comisiei metodice »; 

•  elaborarea deciziei privind distribuirea și contabilizarea timpului de lucru al personalului 

pedagogic al liceului; 
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• monitorizarea implementării documentației și metodologiei de distribuire a timpului de lucru. 

 

Se poate de menționat că toate cadrele didactice dețin portofolii (cu excepția celor cumulari) ce conțin toate 

actele normative respectându-se cu stricteţe structura unică.  

La momentul evaluării portofoliilor profesionale de către echipa managerială, cele mai frecvente observații 

au fost la capitolul atestarea și prefecționare (lipsa traseului de dezvoltare profesională) și la portofoliul 

clasei: lipsa rezultatelor  prelucrate ale aplicării de monitorizare a colectivului de elevi. 

Lacunele depistate au fost înlăturate pe parcursul anului de studii 2019-2020.  

Calificativ acordat: Bine 

  

V. 4. Managementul Temelor pentru acasă 

 

În anul 2018 Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării a elaborat Instrucțiunea metodică privind 

reglementarea managementului temelor pentru acasă, în învățământul primar, gimnazial și liceal. 

Documentul este aprobat prin ordinul MECC nr. 1249 din 22.08.2018 

Cu privire la respectarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă, a fost întocmit un plan 

de implementare a documentului dat, care a fost analizat și adus la cunoștința cadrelor didactice la 

Consiliul Profesoral nr. 01 din 30 august 2018 și  la ședințele cu părinții. În acest context au fost  proiectate 

ședințe, mese rotunde, consilieri metodice, la nivel de comisii metodice, în cadrul cărora s-a abordat 

subiectul reglementării temelor pentru acasă.  
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V.5 Constatări privind realizarea politicilor curriculare 

 
Curriculumul la disciplină reprezintă un document necesar profesorilor pentru proiectarea activităţilor de instruire în funcţie de diferite niveluri de referinţă: clasă, 

unitate de învăţare, lecţie. De calitatea proiectării didactice depinde eficienţa întregului proces educaţional, astfel, din perspectiva managerială, proiectarea 

didactică presupune o activitate de colaborare între managerul şcolar şi cadrele didactice la nivel instituţional. 

În cadrul controlului intern al instituţiei , ca modalitate de monitorizare şi dirijare a implimentării curriculumului ,s-a pus accent pe caracterul formativ al lecţiei,de 

respectul între toţi actorii ei, de motivarea învăţării , transferul de cunoştinţe, formarea abilităţilor de analiză şi sinteză, gradul de realizare al transdisciplinarităţii. 

    Liceul prestează servicii educaţionale în temeiul Planului Cadru , profesorii activează conform curriculumului modernizat, ghiduri de aplicare, culegeri de teste, 

îndrumări. Activitatea profesorilor este dirijată şi asistată metodic de echipa managerială. 

  

           În perioada martie-mai 2020 toți elevii cât și profesorii au fost antrenați în Procesul Educațional la Distanță. Orele au fost petrecute cu ajutorul diferitor 

platforme educaționale, Viber, Zoom, Messenger etc. Curricula a fost realizată la toate disciplinile. 
 

V.5.1.Raport privind realizarea curriculumului pe discipline școlare, privind organizarea procesului educațional la 

distanță pentru semestrul II , a/s 2019-2020 

Se referă doar la perioada de carantină 

 Numele prenumele 

cadrului didactic 

Disciplina Clasa Nr. de ore 

palnificate 

Nr. de ore 

realizate  

Nr. de ore 

nerealizate 

Plan- perspectivă de realizare a orelor 

nerealizte  

1 Arnaut Veronica 

 

l.rom III-A 67 66 1 Recapitularea ortogramelor 

matematica III-A 37 37 0  

Ed.moral-spirituală III-A 10 9 1 Comportamente morale 

Ed.tehnologică III-A 9 9 0  

Ed.plastică III-A 10 10 0  

știința III-A 9 9 0  

Ed.muzicală III-A 10 10 0  

Tainele comunicării III-A 9 9 0  

D.P III-A 9 9 0  

2. 

 

 

 

Berezneanu Ecaterina 

 

 

 

L.rom 2 C 65 67 -  

Matem. 2 C 36 38 -  

D.P 2 C 9 9 -  

T.comunnic. 2C 9 9 -  
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  L.rom 4A 69 70 -  

Matem 4A 38 38 -  

Stiinte 4A 10 10 -  

Istoria rom. 4A 9 9 -  

Ed.m.sp 4A 9 9 -  

Em.muz. 4A 9 9 -  

Ed.plast 4A 8 9 -  

Ed,teh. 4A 9 9 -  

D.P. 4A 9 9 -  

T.comunic. 4A 10 10 -  

3. Ababii Vladimir Ed.fizică I-A 20 20 0  

 II-A 20 20 0  

 III-A 20 20 0  

 VI-A 21 21 0  

   VII-A 20 20 0  

 VIII-A 20 20 0  

 X-U 21 21 0  

 X-R 19 19 0  

 XI-U 21 21 0  

4 Rusu Sofia Istoria romănilor și 

universală 

X-U 56 54 2 La numarul de ore restante nu-s Rămîn 

2 subiecte din Învățarea bazată pe 

Proiect care planific să le transfer p-ru 

începutul anului de studii 2020-2021 

Istoria romănilor și 

universală 

IX 33 37  Programa e realizată. Restanțe la Num 

de ore 

 nu-s , deoarece se adaogă și ultima 

săptămînă 

EPS 

 

EC 

X-U, 

X-R 

VIII 

18 

 

18 

16 

 

16 

2 

 

2 

 

Vor fi recuperate la începutul anului 

de studii2020-2021 

5. 

 

 

 

 

Iabanji Natalia 

 

 

 

 

Elemente de cultură și 

civilizație a Franței. 

V-a A 10 10 -  

Elemente de cultură și 

civilizație a Franței. 

V-a B 10 10 -  

Elemente de cultură și VI-a  10 10 -  
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  civilizație a Franței. 

Elemente de cultură și 

civilizație a Franței. 

VIII-a  10 10 -  

Elemente de cultură și 

civilizație a Franței. 

IX-a 10 10 -  

Limba franceza I X-a 31 30 -  

Limba franceza I XI-a 32 32 -  

Limba franceza I XII-a 30 30 -  

6. 

 

 

Covic Aurica Educația plastică VA 12 9 0 3 ore au fost comasate  

Covic Aurica  

 

 

 VI  10 10 0  

Educația tehnologică VA 10 9 0 1 oră comasată 

 VB 10 8 0 2 ore comasate  

 VI 10  9 0 1 oră comasată 

 VIII 10 8 0 2 ore comasate 

 IX  10 10 0 - 

7 Aliona Stoleru MATEM II,,A’’ 38 36 2 Recuperarea orelor  pentru perioada 

11 martie-29 mai 2020 se va realiza în 

decursul lunii septembrie anul de 

studii 2020-2021 

L.ROM II,,A’’ 68 65 3 

STIINTE II,,A’’ 10 8 2 

ED.TEHN. II,,A’’ 10 9 1 

ED.MUZ. II,,A’’ 10 9 1 

ED.PLAS. II,,A’’ 10 8 2 

ED.MOR.SP II,,A’’ 9 9 / 

TAINELE COM. II,,A’’ 9 9 - 

DEZ.PERS II,,A’’ 10 9 1 

8. SECRIERU ANA  

 

MATEM II,,B’’ 38 36 2 RECUPERAREA ORELOR  DIN 

11.03.2020-29.05.2020 SE VA 

REALIZA  PE PARCURSUL LUNII 

SEPTEMBRIE 2020, ANUL DE 

STUDII 2020-2021 

L.ROM II,,B’’ 68 64 4 

STIINTE II,,B’’ 10 10 - 

ED.TEHN. II,,B’’ 10 10 - 

ED.MUZ. II,,B’’ 10 9 1 

ED.PLAS. II,,B’’ 10 8 2 

ED.MOR.SP II,,B’’ 9 8 1 

TAINELE COM. II,,B’’ 9 9 - 

DEZ.PERS II,,B’’ 10 9 1 
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9. Gaidarlî Marina l.engleză III”A” 20 20 0  

 IV „A” 21 21 0  

V „B” 20 20 0  

VI (gr.I) 20 20 0  

IX (gr.I) 19 19 0  

IX 

(gr.II) 

19 19 0  

X(U) 29 29 0  

X(R) 30 30 0  

XI 29 29 0  

XII 29 29 0  

10 Cazanji Natalia l.română I 80 78 2 Luna septembrie 2020 

matematica I 40 39 1 Luna septembrie 2020 

EMS I 10 10 0  

Ed.muzicală I 10 10 0  

Ed.plastică  I 10 9 1 Luna septembrie 2020 

Ed. tehnologică  I 10 10 0  

  T.Comunicării I 10 10 0  

DP I 10 10 0  

Ed.plastică  V 10 10 0  

DP V 10 10 0  

11 Ichizli Tatiana 

 

 Lit.universală X-U 10 9 1 Conform orarului de recuperare 

Lit.universală XI-U 19 19 - - 

Lit universală XII-U 19 23 - - 

12 Gardinant Ecaterina LLR V A 57 57 - - 

 V B 58 56 2 ore(6.05) Septembrie 

 VII 48 47 1oră(6.05) Septembrie 

 XI 48 47 2 ore(6.05) Septembrie 

 XII 42 42+5 

5 ore în ultima 

săptămână 

-  

13 

 

Bejan Ștefan 

 

Dezvoltarea Personală XI-a U” 10 10 - - 

Educația Pentru Societate V-a „A” 11 11 - - 
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  Educația Pentru Societate V-a „B” 10 9 - - 

Educația Pentru Societate VI-a  11 11 - - 

Educația Pentru Societate XI-a U”  11 11 - - 

Educația Civică VII-a 11 10 - - 

Educația Civică XII-a 

„U” 

9 9 - - 

Istoria Românilor și 

Universală 

V-a „B” 21 20 - - 

Istoria Românilor și 

Universală 

VI-a 21 21 - - 

Istoria Românilor și 

Universală 

VII-a 20 20 - - 

Istoria Românilor și 

Universală 

VIII-a 20 19 - - 

Istoria Românilor și 

Universală 

X-a „R” 21 20 - - 

Istoria Românilor și 

Universală 

XI-a 

„U” 

33 32 - - 

Istoria Românilor și 

Universală 

XII-a 

„U” 

32 32 - - 

14 Rotaru Ludmila Limba și 

literaturaromână 

a 8-a 170 163 7 1. Propoziția subordonată  

circumstanțială  concesivă   2 ore                             

2. Propoziția subordonată 

circumstanțială   consecutivă  2 ore                   

3. Subordonata în frază  actualizare                       

3 ore 

a 10-a 

U 

170 165 5 1 .Dicționarul ortografic- opera 

lingvistică și rezultatele evoluției unei 

limbi                            2 ore 

2. Apoziția. Nume de profesii, funcții, 

demnități etc. și respectarea egalității 

de gen               1 ore 

3. Comunicarea în mass-media: presă 

scrisă/online/audiovizuală  2 ore 
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a 10-a 

R 

136 132 4 1. Stilurile funcționale ale limbii 1 ore 

2. Stilistica părților de vorbire  1 ore 

3. Apoziția. Nume de profesii, funcții, 

demnități etc. și respectarea egalității 

de gen               1 ore 

1. Atelier de scriere CV-ul     1 ore 

15 Buzilă Maria C. L.română , oral şi scris 1 - A 78 78 - - 

Matematica 1 - A 35 35 - - 

Ed.plastică 1 - A 8 8 - - 

Ed.tehnologică 1 - A 10 10 - - 

Ed.muzicală 1 - A 10 10 - - 

Ed. moral-spirituală 1 - A 10 10 - - 

Taine ale comunicarii 1 - A 10 10 - - 

Dezvoltare personal 1 - A 11 11 - - 

16 Domenco Ina Matem 1C 132 131 0  

  Matem 3C 132 131 0  

 Domenco Ina L.rom 1C 231 231 0  

L.rom 3C 231 231 0  

17 Suhan Viorica Geografia V-a A 34 32 2  
V-a B 34 32 2  
VI-a 34 29 5  
VII-a 34 32 2  
VIII-a 34 31 3  
IX-a 34 32 2  
X-a 68 62 6  

XII-a 68 56 12  
18 Popescu Iurie fizica 6 10 10 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 20 19 1  

 8 21 19 2  

informatica 7 11 10   

 8 14 Gr1 Gr2 2 

   14 12  

 9 11 10 1  

 10U 10 10 0  
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  10R 21 19 2  

 11 10 10 0  

 12 11 8 3  

19 Grecu Diana Științe VA 10 9 0  

 VB 10 9 0  

Biologie VI 10 9 0  

 VII 20 19 0  

 X R 20 19 0  

 XI U 9 9 0  

 XII-a 8 9 0  

20 Ужавка Ольга Русский язык 5а 20 18 2 Дополнительные уроки 

 5б 20 18 2 II-II 

 6 20 19 1 II-II-II 

 7 20 19 1 II-II 

 8 20 20 0 ---- 

 9 20 20 0 ----- 

21 Dușcov Irina Chimie VII-a 10 10 - - 

 VIII-a 20 21 - - 

 IX-a 20 22 - - 

 X-a ,,R” 30 31 - - 

 X ,,U” 10 10 - - 

 XI ,,U” 10 11 1  

Biologie VIII-a 20 22 2  

 IX-a 20 22 2  

   X ,,U” 10 10 0  

22 Demerji Eugenia Matematica  VII 40 40 0  

   IX 40 40 0  

23 Caradja Elena L.rom 4B 66 66   

  Matem 4B 38 38   

  Stiinte 4B 10 10   

  Istoria rom. 4B 10 10   

  Ed.m.sp 4B 10 10   

  Em.muz. 4B 10 10   

  Ed.plast 4B 10 10   

  Ed,teh. 4B 10 10   

  D.P. 4B 10 10   
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          În organizarea procesului de învățare la distanță, în special în format online, situația a fost mai dificilă în primele 2 săptămâni. În această perioadă, numărul 

de elevi participanți la procesul educațional la distanță a fost în creștere.S-a redus numărul  situațiilor de organizare a procesului de învățare prin telefon și a 

crescut substanțial posibilitatea utilizării diferitor platforme educaționale online. 

         Învățătorii au menționat că dintre abilitățile de învățare, dezvoltarea scrierii corecte durează în timp cel mai mult.Astfel exercițiile suplimentare de scriere 

desfășurate acasă (de obicei în context informațional) au devenit cele mai utile dintre toate activitățile organizate în învățământul primar. 

    

       Părinții au avut atitudini diferite față de organizarea procesului de învățare de la distanță, începând pe de oparte, cu acei care s-au implicat activ în crearea 

condițiilor pentru copii și oferirea unui suport de monitorizare și încurajare a învățării în condiții de acasă, de pe altă parte, au fost și părinți care au considerat că 

copii sunt în vacanță și nu trebuie deranjați de școală. Cadrele didactice au accentuat că în procesul de organizare a învățării la distanță s-au adaptat treptat 

condițiilor specifice create de criză. Ei au menționat că au învățat să comunice  mai eficient și să relaționeze mai bine cu elevii, cultivând încrederea cu forțele 

elevilor dar și ei singuri devenind mai încrezuți. Pentru majoritatea, însă, școala online, chiar de la începutul pandemiei a fost un moment dificil, care a provocat 

tensiune și frustrare, venită pe neașteptate. Respondenții au menționat că nu au fost pregătiți pentru gestionarea crizei, au avut puține resurse și instrumente digitale 

pentru a se adapta la învățământul online. Cadrele didactice au depus un efort dublu pentru a studia și a utiliza noi tehnologii de învățare în condițiile învățării la 

distanță. Ei consideră că elevii mai greu au fost monitorizați, fără contactul direct, fără o comunicare liberă, deschisă . 
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VI. 
 

În anul de studii 2019-2020 profesori cu 

statut de tineri  specialiști  au fost:

Dobrioglo Natalia- profesoară de limba 

engleză și germană – primul an de activitate.

Dușcov Irina, profesoară de biologie și 

chimie– al doilea an;

Conform planului de activitate a Şcolii 

tânărului specialist din liceu pe parcursul 

anului şcolar au fost ţinute în vizor două 

aspecte profesionale importante:

1. Codul deontologic al profesorului-aspect 

monitorozat pe parcursul anului şcolar atât în 

timpul asistenţelor la ore la tinerii specialiști,cât şi 

în timpul orelor asistate de către aceștia.

2. Cerinţe faţă de un profesor eficient-aspect 

monitorizat prin prisma schimbului reciproc de 

experienţă între colegii din colectiv,care spre 

părere de bine l-au avut la îndemână permanent.

Domeniul  Curriculum/proces educațional

Școala 

tinerilor 

specialiști
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VII. Formarea continuă 

 

Activitatea de formare profesională continuă s-a desfășurat în conformitate cu prevederile 

Codului Educaţiei al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 152 din 17.07.2014 (art.123 – 

125, 133, 134 (b)), Codului Muncii (art. 212, 213, 214, 215, 220), Regulamentului cu privire la 

organizarea formării profesionale continuă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1224 din 09 

noiembrie 2004.  

Procesul de formare profesională continuă contribuie efectiv la dezvoltarea resurselor interne ale 

cadrului didactic şi asigură cadrul autentic pentru obţinerea de performanţe profesionale. 

Monitorizarea managementului formării profesionale continue a cadrelor didactice la nivel de 

liceu s-a realizat conform următoarelor criterii:  

• Elaborarea Planului strategic pentru formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi 

manageriale (obligatoriu odată la trei ani);  

• Identificarea nevoilor de formare  profesională continuă a cadrelor didactice;  

• Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare profesională relevante necesităţilor 

individuale, monitorizarea formării externe;  

• Asigurarea pentru fiecare cadru didactic a oportunităţilor de formare profesională continuă prin 

cursuri, seminare, traininguri, conform necesităţilor individuale de formare;  

• Organizarea activităţilor de consiliere a cadrelor didactice în vederea autoformării continue;  

• Promovarea şi monitorizare parteneriatului pedagogic, experienţei pedagogice avansate;  

• Organizarea activităţilor de dezvoltare personală şi socială a cadrelor didactice cu accent pe 

autonomie, dezvoltarea carierei, învăţarea pe parcursul vieţii, creativitate.  

 

În anul 2019-2020 au realizat cursurile de perfecționare 18 cadre didactice și 37 de cadre 

didactice din 39 au participat la cursurile de implementare a Curriculumului național 2019 în 

luna august.. 

 

Pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate, formarea continuă a stat la baza creșterii calității 

procesului instructiv-educativ, în acest sens cadrele didactice au participat la: seminare tematice 

municipale republicane cu participare internațională, ateliere de creație, școli de toamnă, forumul 

național al cadrelor didactice, formare de formatori, participarea la conferințe științifice.  

Cadrele didactice din instituţie sunt implicate activ în diverse comisii la olimpiadele şcolare, de 

cooptare şi evaluare a cadrelor didactice/manageriale în cadrul procesului de atestare, au 

participat în Comisiile de evaluare a manualelor şcolare.  

 

Recomandări: 

- elaborarea unui plan de activitate funcţional, cu acţiuni concrete a mentorilor, cît şi a tinerilor 

specialişti, în scopul asigurării dezvoltării profesionale şi de achiziţie de competenţe şi cunoştinţe 

a cadelor didactice tinere.  
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VIII.Activitatea  metodică   

 
În cadrul instituţiei activează următoarele comisii  metodice:  

1) ,,Limbă şi comunicare”   

2) ,,Matematică şi ştiinţe  

3) ,,Științe socio-umanistice” 

4) ,,Învăţământul primar”  

5) Consiliere și Dezvoltare personală 

 

Mapele comisiilor metodice sunt elaborate în baza Nomenclatorului aprobat de MECC ord. 

nr.897 din 12 iulie 2018. 

Sunt planificate şedinţele ce includ: discuţia conţinutului testelor inițiale, a testelor la olimpiada 

şcolară, a tezelor semestriale şi respectiv analiza rezultatelor lor. 

În cadrul primei şedinţe s-a discutat: 

• Raportul de activitate a comisiei metodice pentru anul trecut de studii 

• Reperele metodologice propuse de MECC de organizare şi desfăşurare a procesului educaţional 

în anul de studii 2019-2020; 

• Planul de activitate al comisiei metodice; 

• Proiectările didactice de lungă durată a membrilor comisiei metodice. 

Impactul activităţilor desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a seminarelor raionale, a 

activităţilor de desiminare realizate de echipa managerială sunt evaluate în procesul de asistenţe 

metodice, sunt analizate rezultatele în dinamică a claselor, a elevilor. Directorul adjunct pentru 

instruire monitorizează 

activitatea cadrelor didactice la modulul ,,Formarea continuă şi autoformarea cadrelor didactice” 

şi apreciază impactul formării continuă la nivel local asupra calităţii serviciilor educaţionale. 

Cadele didactice fac schimb de experienţă prin asisteţe reciproce la colegii din şcoală şi în cadrul 

seminarelor la disciplină. 

 

    Recomandări:  

 

     •    De respectat cerinţele unice în scrierea proceselor verbale; 

 

• De adoptat  în cadrul ședințelor decizii reale, concrete, relevante în timp cu scopul de a 

eficientiza activitatea metodică în instituţie şi a confirma continuitatea procesului 

educaţional;  

 

• De  practicat    studierea  şi  popularizarea  experienţei  pedagogice  avansate  în  

instituţie; 
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VIII.1.RAPORT  ANUAL  DE ACTIVITATE 

al  Comisiei Metodice  “ LIMBĂ ȘI COMUNICARE “, 

anul de studii  2019-2020 

Pentru proiectarea activitatilor s-au studiat Curriculumul în vigoare și alte documente ajutătoare 

necesare existente  în portofoliul personal, cât și cel al catedrei.   

Comisia metodică de Limbă şi comunicare şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive 

şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării.  

Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, 

bazate pe:  

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi;  

2. Utilizarea metodelor de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu un 

caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă;  

3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;  

4. Dorinţa de îmbunătăţire a relației de comunicare cadru didactic-cadru didactic şi elev-cadru 

didactic, cu precădere în cazul elevilor cu CES, elevi care necesită atenție deosebită; 

5. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înțelegerea noilor cunoştinte şi 

aplicarea lor în teme, cu precădere în cazul elevilor cu CES.  

 

   S-au aplicat evaluări inițiale, semnalându-se greșelile frecvente, s-au propus și urmărit măsuri 

de ameliorare, s-au aplicat permanent elevilor evaluări formative și sumative, s-au organizat și 

desfășurat programe de recuperare a materiei, îndeosebi clasele absolvente, având în vedere 

condițiile specifice impuse de situația pandemică, predarea online  

    La începutul anului şcolar s-au întocmit proiectările de lungă durată, precum şi proiectarea 

unităţilor de învăţare, în conformitate cu prevederile curriculumului naţional în vigoare, corelând 

conţinutul disciplinei şi activităţile de învățare cu obiectivele urmărite. Permanent  s-au 

identificat resursele informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi s-au selectat activităţi şi 

situaţii de lucru astfel încât acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul 

clasei, cu stilurile de învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare. 

 S-au realizat modele de proiecte didactice, de fişe de lucru, stabilind obiectivele 

operaţionale şi itemii. Proiectarea activităților extracurriculare s-au făcut corelând obiectivele 

curriculare cu nevoile şi interesele elevilor. 

S-au stabilit obiective clare ale evaluării iniţiale, s-au elaborat itemii în concordanţă cu 

obiectivele stabilite, s-au prelucrat testele şi s-au identificat activităţile didactice care să permită 

achiziţionarea competenţelor generale, dar şi specifice ale disciplinei; s-au proiectat activităţile 

de remediere şcolară; s-au prezentat şi discutat rezultatele evaluării iniţiale cu parinţii elevilor şi 

în comisia metodică; s-au realizat unele activităţi de sprijin pentru elevii cu CES. 

      Activitatea membrilor catedrei s-a axat de la bun început inclusiv pe monitorizarea și 

ghidarea colegilor incluși în lista profesorilor care se atestează, constituită de administrația 

liceului.  

Doamna Marina Gaidarlî, profesoară de limba engleză a fost una dintre membrii catedrei 

care a susținut cu success orele publice și măsura extracurriculară prevăzute în Regulamentul de 

atestare pentru conferirea gradului II. Dumneaei și-a propus și a realizat următoarele obiective 

majore: 

- dezvoltarea abilității de exprimare în scris și exprimare orală;  

- dezvoltarea unor valori și atitudini pozitive față de conceptul de “francofonie”;  

- dezvoltarea capacității de a înțelege și de a exprima gânduri, sentimente și fapte în limba 

franceză;  

- dezvoltarea abilităților de înțelegere interculturală.  

   Doamna profesoară s-a straduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de 

predare-învățare-evaluare, în scopul unui învățământ de calitate și a unui demers didactic de 

excepție, inovator, care să aducă performanțe şcolare deosebite în viitor. Doamna profesoară a 
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participat la activitățile cercurilor pedagogice de specialitate în încercarea continuă de a se 

perfecționa și de a se alinia la exigenţele societăţii.  

       În cadrul activităţilor didactice s-au utilizat strategii didactice care transformă elevul într-un 

factor activ al propriei formări, s-au construit situaţii de învăţare care solicită participarea 

creativă a cât mai multor elevi. Pentru ca lecţiile să fie cât mai atractive s-au folosit, alături de 

metodele tradiţionale, şi metode moderne, activ-participative. S-au folosit mijloaceTIC 

(prezentari Power-point, softuri educaționale, CD-uri, etc.) astfel ca lecțiile să fie cât mai 

atractive. . 

 S-au adaptat limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor, prin explicarea 

noţiunilor, corectarea greşelilor de exprimare, folosirea limbii engleze şi a unui limbaj corect, 

decent şi adecvat statutului de cadru didactic; s-au utilizat manualele si auxiliarele curriculare 

autorizate, aşa încât să se poata asigura caracterul intra şi transdisciplinar al cunoştinţelor. 

 S-a asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei - toţi elevii beneficiind de 

atenţie şi primind aprecieri.  

       Asistarea la orele publice ale celorlalți colegi ne-a permis să remarcăm că s-au utilizat optim 

resursele educaţionale şi sursele de informaţie de care dispuneau în activitatea didactică, 

metodică şi ştiinţifică.Verificarea atingerii obiectivelor s-a realizat prin evaluare formativă, 

continuă, urmată de verificarea confirmării de către părinţi a luării la cunoşinţă a rezultatelor 

obţinute la evaluări. Valorizarea activităţilor s-a facut prin realizarea unor portofolii/expoziţii cu 

lucrarile elevilor, prin exemple de bună practică. Membrii catedrei au căutat să aduca, la diferite 

ore, materiale didactice pe care să le coreleze cu conţinuturile de învăţare, astfel încât acestea să 

devină un suport activ în procesul instructiv-educativ şi să adopte strategii variate pe parcursul 

orei – lucrul individual, lucrul în grup, lucrul în perechi, pentru ca toţi elevii să fie activaţi, să 

stimuleze cooperarea şi/sau spiritul competiţiei. 

 S-a participat la o serie de activităţi extraşcolare şi extracurriculare care contribuie direct 

la atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare, în 

acord cu nevoile colectivului de elevi. Memoria lui G.Vieru a fost cinstită printr-un spectacol 

poetic-muzical ,,Vieru și MAMA,, realizat de elevii claselor a VI-a ți a IX-a impreună cu 

profesoara de limbă română, Nadejda Hurciuc. Pentru prima dată a fost realizat un proect de 

poezie proprie în cadrul Cenaclului literar organizat de profesoara de limbă română, Gardinant 

Ecaterina și discipolii Dumneaei. Profesoara de limbă rusă, Olga Ujavca și cea de limbă 

germană, Dobrioglo Natalia au realizat un recital de poezie in cinstea marelui poet G.Vieru. 

   Membrii catedrei au contribuit la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii 

şcolare prin participarea la olimpiada de limba și literatura română – faza locală, raională și 

republicană. Au participat la corectarea lucrărilor și, implicit, au pregătit elevii suplimentar în 

vederea participării la aceste concursuri. 

Ultimele trei luni au fost cele mai deficile, deoarece situația pandemică a dictat condiții 

necunoscute uneori pentru noi, mai ales pentru profesorii care au predat în clasele absolvente. 

Aceasta însă nu i-a impiedicat să asigure caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate, să 

selecteze conţinuturile şi stategiile care să poată fi utilizate diferenţiat, în scopul furnizării 

serviciilor educaţionale tuturor elevilor, punându-se accent pe  elevii cu deficienţe de învăţare 

sau proveniţi din medii defavorizate.  

             Exista o colaborare strânsă și permanentă între membrii catedrei și restul corpului 

profesoral, pentru o cât mai bună promovare a școlii. 

 

Aspecte de îmbunătățit 

 În urma analizei rezultatelor se impun următoarele măsuri:  

-abordarea evaluării din perspectiva centrării pe competențe;  

-elaborarea testelor de evaluare la clasă după modelul celor standardizate pentru a-i 

familiariza pe elevi cu structura acestor subiecte;  

-proiectarea secvențelor de învățare cu accent pe standardele de performanță;  

-realizarea și respectarea planurilor remediale individualizate;  
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-identificarea de strategii pentru încurajarea lecturii în rândul elevilor;  

-păstrarea unei legături permanente între cadre didactice și familiile elevilor pentru 

informarea acestora în legătură cu progresul școlar;  

-efectuarea de exerciții de exprimare liberă, de argumentare a unei opinii, atât în cadrul 

orelor de limba română, cât și la dirigenție, limbi străine, cultură civică, istorie etc., discipline 

care permit astfel de activități;  

Analiza rezultatelor obţinute la Examenele de absolvire a ciclului gimnazial si a Bacalaureatului  

permite descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii, dar şi 

reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din analizele realizate de 

profesorii care au predat în aceste clase absolvente. 

 cunoaşterea aprofundată a elementelor 

de fonetică, vocabular şi semantică; 

 identificarea relativ corectă a părţilor de 

vorbire şi a părţilor de propoziţie şi 

discriminarea acestora; 

 identificarea corectă modurilor de 

expunere prezente într-un text dat / 

citat–naraţiunea, descrierea, dialogul, 

monologul; 

 formularea corectă a ideilor principale 

dintr-un text sau de redactare a unei 

compuneri 

 redactarea corectă a unei creaţii 

personale pornind de la textul dat; 

 identificarea noţiunilor literare pe 

diverse fragmente de texte literare; 

 identificarea corectă a procedeelor de 

expresivitate artistică; 

-probleme de ortografie şi 

punctuaţie;  

 însuşirea precară a elementelor de 

fonetică şi vocabular;  

 dificultăţi de identificare a părţilor 

de vorbire şi a părţilor de propoziţie 

şi de discriminare a acestora;  dificultăţi 

de exprimare corectă,coerentă, expresivă şi 

adecvată diferitelor tipuri de texte pe care 

trebuie să le redacteze;  

 dificultăţi de identificare a valorii 

expresive şi a semnificaţiei unor 

figuri de stil din textele literare; 

  probleme de comentare/ interpretare 

sumară a unor secvenţe textuale; 

  însuşirea mai puţin temeinică a 

structurii şi a tehnicii de redactare a 

compunerilor narative, descriptive 

şi dialogate;  

 dificultăţi de exprimare a unui 

punct de vedere argumentat sau a 

propriei opinii în raport cu o temă 

dată; 

  dificultăţi de integrare adecvată a 

unor argumente în exprimarea unui 

punct de vedere; 

 

Măsuri de ameliorare propuse la nivelul unității de învățământ  

• Se va realiza un program de pregătire suplimentară, conform unui orar stabilit. 

 • Se va face o planificare riguroasă a recapitulării materiei din clasele a V-a/ a IX-a, 

respectiv a X-a/ a XII-a, evaluarea realizându-se prin aplicarea itemilor specifici Evaluărilor 

Naționale la sfârșitul fiecărei unități de învățare.  

• Rezolvarea de teste cu structura asemănătoare testelor propuse de Minister la capitolul 

Pretestări,  teste de pregătire pentru Examenul Național.  

• Se va lucra diferențiat, organizându-se grupe pentru predare-învățare, astfel: grupe 

remediale şi grupe de performanță. 
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VIII.2. RAPORT  ANUAL  DE ACTIVITATE 

al  Comisiei Metodice  “ Matematică și Științe“, 

anul de studii  2019-2020 

 

1. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii: 

– Comisia metodică „Matematică și Stiinţe” formată din 10 membri, în anul școlar 2019-

2020 și-a desfășurat activitatea conform unui plan de activităţi întocmit la începutul anului școlar 

pentru atingerea obiectivelor propuse; 

– Au fost întocmite planificările anuale de către toţi membrii comisiei conform Reperelor 

metodologice de organizare a procesului educațional la disciplină. 

– Se constată o preocupare continuă în ceea ce privește perfecţionarea individuală a 

membrilor comisiei.Activitățile au fost diverse și toți membrii au contribuit la realizarea 

acestora. 

– Profesorii de fizică, chimie şi biologie şi-au proiectat activitatea la clasă astfel încât să 

utilizeze cât mai bine baza materială.Punctul slab este că baza materiala uneori este insuficientă; 

– S-a selectat și pregătit elevi în vederea concursurilor școlare. 

– S-a efectuat instructajul de protectia muncii si P.S.I. în laboratorul de informatica.  

Obiective/activități propuse: 

Asigurarea 

calităţii actului 

educaţional. 

Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia la 

oferta educaţională a şcolii. 

Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a ofertei curriculare în 

conformitate cu aptitudinile, nevoile elevilor, profesorilor şi 

comunitații. 

Testarea iniţială cu subiecte unice şi barem de corectare. 

Prelucrarea rezultatelor, discutarea greşelilor tipice . 

Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. 

Creşterea activităţilor independente, diferenţiate, de grup. 

Utilizarea de strategii activ – participative. 

Practicarea permanentă a evaluării formative. 

Selectarea, pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade, 

concursuri, sesiuni ştiinţifice. 

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor la matematica, fizică 

și informatică. 

Valorificarea şi 

valorizarea 

resurselor 

existente. 

Valorizarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună 

practică pedagogică.  

Derularea programului de formare continuă conform planurilor 

operaţionale.   

Organizarea de acţiuni metodice la nivelul catedrei.  

Crearea cadrului favorizant derulării procesului instructiv 

educativ.  

Întreţinerea bazei materiale existente în şcoală.  

Achiziţionarea de materiale didactice necesare pregătirii de 

specialitate a elevilor. 

Apropierea 

actului didactic 

de standardele 

europene. 

Îmbunătăţirea bazei materiale a cabinetului de matematică,fizică 

și informatică.  

Stimularea membrilor catedrei sa participe la programe de 

formare  

Participarea la proiectele existente în şcoală. 

 

 

 

 



41 
 

1. Analiza activităţii desfăşurate de responsabilul comisiei: 

La începutul anului școlar am repartizat responsabilităţile fiecărui membru al 

comisiei, organizând activitatea semestrial şi anual. În activitatea desfăşurată pe cele două 

semestre, am identificat următoarele: 

 Puncte tari:   

- cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, cu experienţă profesională, 

inclusiv managerială;  

- cadrele didactice sunt calificate și au grade didactice; 

- perfecţionarea  cadrelor didactice a fost continuă prin stagii de formare în specialitate, 

management şcolar;  

- implicarea cadrelor  didactice în elaborarea  documentelor comisiei metodice, alegerea în urma 

unei analize de nevoi a manualelor şi mijloacelor de învăţământ;  

- grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei educationale ; 

- iniţierea de  parteneriate educaţionale, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivel 

naţional şi internaţional; 

Puncte slabe: 

- insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala; 

- circulaţia deficitară a informaţiei şi blocaje în comunicarea oficială; 

- lipsa de stabilitate a profesorilor detaşaţi/suplinitori specializarile fizica și informatica; 

 

2. RESURSE  UMANE 

– Personal didactic 

Am contribuit la  cunoaşterea şi integrarea cadrului nou venit în colectivul școlii, la 

profesionalizarea cadrelor didactice prin cunoaşterea nevoii de formare, perfecţionare a 

personalului, elaborarea programului de formare, participarea la perfecţionări la nivelul comisiei, 

asistenţe la ore, interasistenţe, dezbateri, consilii profesorale cu temă, stagii de formare continuă , 

organizarea şi participarea la cercuri pedagogice desfăşurate pe discipline de studiu.   

• Activitatea de formare/perfecţionare a membrilor comisiei: 

                    Toţi membrii comisiei au participat la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la 

nivel de comisie, şcoală, localitate, prevăzute de legislaţia în vigoare. Permanent, ca responsabil 

al  comisiei am urmărit profesionalizarea cadrelor didactice prin activităţi de perfecţionare 

desfăşurate la nivelul comisiei: asistenţe şi interasistenţe la ore, dezbateri,  consilii profesorale cu 

temă, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiei. 

  În ceea ce priveşte activitatea comisiei metodice, am proiectat şi condus activităţile 

metodice, informându-i permanent pe colegii de comisie  despre programa/modificările acesteia  

pentru Evaluarea Naţională, pentru olimpiade și alte concursuri şcolare. Am afișat la avizierul 

școlii graficul activitaților metodice aprobate în ședința comisiei și avizate  de directorul unitații. 

 

3. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV 

       3.1  Proiectarea didactică 

 În proiectarea didactică a existat o deplină concordanţă între competenţele specifice ce trebuiau 

formate - obiectivele operaţionale - conţinuturi - activităţi de învăţare - metode didactice -

mijloace didactice. În cadrul orelor au fost utilizate metode active (care presupun activitatea 

independentă, individuală sau în grupuri mici) în mai mult de jumătate din activităţile de 

învăţare. A fost alocat mai mult de jumătate din timpul aferent fiecărei activităţi de învăţare 

pentru activitatea independentă, individuală sau de grup a elevilor; au fost realizate activităţi de 

învăţare autoconduse de către elevi (aplicaţii, proiecte individuale / de grup) în proporţie de cel 

puţin 20% din totalul activităţilor de învăţare.  

            Profesorii comisiei au întocmit  planificările programelor de pregătire suplimentară a 

elevilor capabili de performanţă, precum şi planificările programelor de recuperare a elevilor 

care întâmpină dificultăţi în învăţare. Au desfăşurat aceste programe având drept obiectiv 
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recuperarea gradată a materiei, fără a perturba activităţile la nivelul clasei, evitând totodată 

suprasolicitarea elevilor. 

 Au fost utilizate achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor. Au fost revizuite 

planificările calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare pe baza rezultatelor obţinute de 

elevi la testările de la nivelul clasei, al şcolii, la nivel naţional. Profesorii comisiei au furnizat 

feed-back elevilor după fiecare unitate de învăţare, informând părinţii ori de câte ori a fost 

necesar despre progresul sau regresul înregistrat de elevi cel puţin o dată la trei luni. 

             În timpul activităţii şcolare toţi şi-au realizat obiectivele propuse şi s-au adaptat la 

situaţiile particulare apărute în timpul acesteia, astfel încât atingerea obiectivelor nu a fost 

afectată. S-au prezentat la timp la toate activităţile planificate, conform orarului proiectat.  

  Membrii comisiei au asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate prin formarea 

competenţelor de bază şi a capacităţii de învăţare pe tot parcursul vieţii, implicând elevii în 

proiecte individuale şi de grup, unde şi-au aplicat cunoştinţele însuşite. Au fost propuse teme 

pentru acasă care au reprezentat aplicaţii practice, activităţi de investigare sau de cercetare, 

individuală sau în grup (portofolii, proiecte, lecturi suplimentare). 

 Au fost respectate indicaţiile metodice din documentele curriculare şi au fost  adaptate 

conţinuturile unităţilor de învăţare şi ale aplicaţiilor practice la mediul de provenienţă al elevilor 

şi la specificul comunitar. De asemenea, au fost respectate toate prevederile legale privind 

drepturile  copilului şi drepturile omului şi a fost acordat respect egal tuturor elevilor, indiferent 

de mediul de provenienţă, capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute. 

 

4.CONCLUZII 

       Analizând activitatea depusă de comisie în anul şcolar 2019-2020, reiese că 

responsabilităţile au fost îndeplinite în termenele şi în condiţiile cerute. S-au implicat în 

dezvoltarea parteneriatului cu părinţii, cooptându-i în problemele şcolii şi în modernizarea 

bazei materiale. Au manifestat o atitudine de respect, prietenie şi colaborare faţă de 

personalul didactic, auxiliar şi de conducere. Au dovedit sociabilitate, conştiinciozitate, 

punctualitate, seriozitate, tact pedagogic, interes profesional şi echilibru emoţional. 

Relaţiile dintre cadrul didactic şi colegii din şcoală au avut la bază respectul reciproc şi 

deontologia profesională. Au fost completate documentele şcolare (cataloage, portofoliile 

profesioanale, condici de prezenţă) conform prevederilor legale. Au fost respectate integral 

regulamentele interne şi procedurile stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din 

domeniul calităţii). S-a respectat întocmai regulamentul de ordine interioară, normele de 

organizare şi funcţionare ale instituţiei, acestea fiind expuse şi prelucrate şi părinţilor în 

cadrul şedinţelor. 

         Membrii comisiei  au promovat în comunitate o imagine pozitivă a unităţii de învăţământ, 

oferta educaţională, precum şi progresul şi rezultatele bune obţinute de elevi. 

 

VIII.3 RAPORT DE ACTIVITATE 

Comisia Metodică Învățământ Primar 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

         În  cursul anului şcolar 2019 -2020, Comisia Metodică Învățământ Primar, și-a  derulat 

activităţi didactice, şcolare şi extraşcolare, în conformitate cu Planul Managerial al CM, după 

cum urmează: 

1.Proiectarea activităţii 

1.1  Comisia metodică Învățământ Primar a ținut cont de Respectarea Curriculumului 

național: Învățământ Primar,2018; a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum 

şi adaptarea acesteia la particularităţile clasei. 

Activitățile și acțiunile planificate  s-au realizat parțial ( ceea ce ține de lecțiile demonstrative 

care urmau să fie petrecute în lunile martie,aprilie și mai.Lecțiile nu au fost posibil de demonstrat 

din cauza situației de carantină. Modul de  desfășurare a activităților teoretice au fost organizate 
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în ședințe on-line, în perioada de carantină. În Planul managerial au intervenit și unele 

modificări, fiind condiționate de situația de carantină din perioada martie-mai 2020. 

 Astfel împreună cu membrii Comisiei metodice am lecturat activ actele normative și reglatorii 

care au fost elaborate în această perioadă:Metodologia privind continuarea la distanță a 

procesului educașional în condiții de carantină, pentru instituțiile de învățămâmt primar, 

gimnazial și liceal. 

 

1.2 Proiectarea eșalonată: 

a. Elaborarea planificării anuale s- a realizat de către cadrele didactice  în acord cu Reperele  

metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul primar,anul de studii 2019-

2020; Repere metodologice de organizare a procesului educațional la disciplina: Dezvoltarea 

persnală;Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori. Învățământul primar. Clasele 

I-IV; Ghid de implementare a metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în 

învățământul primar. Clasele I-IV. 

b. Cadrele didactice au utilizat eficient documentele curriculare (Curriculum național, 

planificarea de lungă durată, manuale, ghiduri, suporturi de curs, metodologii etc.) ţinând cont de 

principiile didacticii moderne . 

c.  Învățătorii au inclus în proiectarea de lungă durată strategii didactice axate pe formarea 

competenţelor centrate pe elev. 

d.  Cadrele didactice au corelat în proiectarea de lungă durată a conţinuturilor care să îmbine 

aspectele teoretice cu cele practice cu sopul promovării trasdisciplinarității. 

S-a petrecut zilele de activități trandisciplinare conform  Ghid de implementare a metodologiei 

privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasele I-IV. S-au abordat   

toate 7 coninuturi generice specificate în Curriculum, iar subiectele tematice abordate au fost 

formulate de către fiecare cadru didactic la discreția proprie. În perioada de carantină Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a pregătit un program educațional pentru 

săptămâna pascală „Descoperim Republica Moldova, Împreună!”. Învățământ primar: 

https://bit.ly/2xI9Yky , astfel fiecare cadru didactic a avut posibilitatea de a alege genericul și 

subiectul pentru a călători virtual  împreună cu elevii. Zilele de activități trasdisciplinare au fost 

înregistrate în catalogul clasei. 

 

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare, predare și evaluare. 

Redactarea tuturor documentelor de proiectare și realizarea de material didactice și suporturi de 

curs, s-au realizat utilizând TIC. 

În perioada de carantină toți elevii au fost antrenați în procesul de învățare la distanță. Învățătorii 

au folosit diverse regime de lucru atât sincrone cât și asincrone. Procesul de învățare la distanțăîn 

lice ,treapta primară a început de la data de 11 martie 2020 prin regimul asincron: gmail și 

sincron :Viber .Treptat cadrele didactice au da dovadă de responsabilitate și insistență și au 

realizat predarea în regim sincron prin utilizarea aplicației Zoom , conferințe Skype și Viber 

Video. 

 

1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi 

interesele educabililor, planul managerial al liceului. 

 

Proiectarea activităţilor extracurriculare ce contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare 

(concursuri disciplinare- ,,Kangourou - 2020’’ a fost planificată , dar nu s-a realizat din motivele 

pandemiei Covid – 2020, s-au realizat următoarele  activități :conferința ştiinţifică, recital poetic, 

excursii virtuale,Hramul liceului, concursul ,,Toamna de aur “, ,,Mărțișor 2020’’, Ziua familiei, 

Ziua Sportului –on-line.) 

 

2. Realizarea activităţilor didactice 
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2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice. 

a. Proiectarea zilnică a demersului didactic s-a realizart de către învățători conform cerințelor 

metodologice; 

b. Desfășurarea activităților de predare –învățare –evaluare s-au demonstrat   prin abordarea 

contextelor didactice de creare a situațiilor de success în evaluarea prin descriptori în cadrul 

următoarelor lecții demonstrative: 

 Lecția de matematică, clasa a III C ,,Scăderea cu împrumut la ordinal zecilor și al 

sutelor”,învățătoare Domenco Ina. 

 Limba și literatura română, cl. I B  ,, Sunetul și litera ț.”, învățătoare Cazanji Natalia. 

 Limba și literatura română, cl. IV ,, Acordul adjectivului cu substantivul,,, învățătoare 

Caradja Elena 

 Dezvoltarea personal, clasa a IV A,, Bunele maniere”, învățătoare Berezneanu Ecaterina. 

 Limba și literatura română, cl.I C ,, Sunetul și litera l”, învățătoare Domenco Ina. 

 Educația tehnologică, modulul educația digitală, clasa a II-a B, ,, Tastatura’’ învățătoare 

Secrieru Ana 

c.  Cadrele didactice utilizează la lecții materiale și mijloacelor de învățământ specifice 

disciplinei pe care o predau. 

d.   Unii învățători a dat dovadă de efiecintizarea metodelor alternative de evaluare cu scopul 

dezvoltării competențelor de autocunoaștere și a competenței: a învăța să înveți. 

 

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din liceu în vederea optimizării activităţilor 

didactice-inclusiv resurse TIC. 

a. Selectarea și valorificarea manualelor / auxiliarelor în concordanță cu nivelul de pregătire al 

elevilor. 

b. Activități de selecție a conținuturilor. 

c. Toate clasele primare sunt dotate cu resurse TIC. 

 

2.3 În vederea diseminării, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate s-a efectuat: 

a. Furnizarea de feed-back elevilor privind nivelul competențelor formate si al cunoștințelor 

dobândite în vederea îmbunătățirii învățării. 

b. Furnizarea de feed-back și informarea sistematică a educabililor și a părintilor prin 

întălniri cu părinții. 

c. Reglarea de proces prin măsuri ameliorative. 

2.4 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării 

competenţei de „a învăţa să înveţi” s-a realizat prin așa momente ca: 

a. Valorificarea achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor (cunoştinţe, competenţe, 

atitudini etc.) în activităţi de învăţare. 

b. Preocupare pentru dezvoltarea la elevi a capacităţilor  atingere a  finalităților  pe care le 

propune Profilul elevuluii pentru fiecare clasă; 

c. Integrarea în procesul didactic a unor activităţi de autoînvăţare sau învăţare autocondusă 

de elevi. 

d. Evidenţa elevilor cu nevoi speciale şi a celor capabili de performanţe, 

- Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

- în procesul instructiv-educativ s-au utilizat și metode și strategii didactice care să stimuleze 

implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, 

investigația sau portofoliile; 

- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor atât pentru dezvoltarea 

competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și a celor practice.  

- am utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, 

platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi 
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derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către 

elevii; 

 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

 

3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităților de 

evaluare. 

a. Evaluarea competențelor elevilor s-a realizat conform Metodologia privind evaluarea 

criterială prin descriptori. Învățământul primar. Clasele I-IV. 

b. Aprecierea rezultatelor școlare s-a realizat prin stabilirea nivelurilor de performanță: 

independent, ghidat de învățător, cu mai mult sprijin pe bază de descriptori în cadrul evaluărilor 

formative în etape și a celor sumative la disciplinile educația fizică, educația tehnologică, 

educația muzicală, educația plasitică, educația moral- spiritual, științe, dezvoltarea personal în 

toate clasele II-IV, în semestrul al II-lea în clasa I la toate disciplinile școlare din Planul – cadru.  

Aprecierea rezultatelor școlare aplicabile prin Calificative: Foarte bine, Bine, Suficient s-a relizat 

la disciplinile Limba și literature română și Matematică în clasele II-IV la evaluările sumative, 

Limba străină în clasa a IV-a, la evaluările formative în etape s-a relizat stabilirea nivelurilor de 

performanță: independent, ghidat de învățător, cu mai mult sprijin pe bază de descriptori. 

 

3.2 Aplicarea testelor, interpretarea şi comunicarea rezultatelor. 

În funcție de aplicarea unor instrumente de evaluare (test, probă orală, probă scrisă, grile de 

autoevaluare), cadrele didactice au aplicat atât evaluarea instrumentală cât și cea non-

instrumentală. 

Cadrele didactice din învățământul primar au valorificat strtegiile de evaluare într-o unitate de 

învățare după algoritmul dat: 

S-au realizat: 

• Evaluări inițiale – la început de module; 

• Evaluări sumative – la fine de module, semestere; 

• Evaluări formative în etape- în cadrul modulelor câte 2 EFE   la disciplinele Limba și 

literatura română, Matematica, limba străină; 

• Evaluări formative în etape- la fine de module, pentru celelalte discipline școlare din 

cadrul Planului- cadru; 

• Evaluări punctuale- pe parcursul modulelor, la decizia cadrului didactic; 

• Evaluări formative interactive – la fiecare lecție. 

3.3Promovarea autoevaluării 

Învățătorii claselor primare promovează orientarea demersului evaluative către stimularea 

autoreflecției, autocontrolului și autoreglării. În cadrul asistențelor la ore s-a observat respectarea 

condițiilor necesare pentru realizarea eficientă a autoevaluării și anume: 

• Prezentarea sarcinilor de lucru (produsului) și a criteriilor de success; 

• Conștientizarea criteriilor de cître elevi; 

• Aplicarea controlată a unor grille de autoverificare; 

• Aplicarea evaluării reciproce 

• Completarea fișei de autoevaluare la finalizarea unei sarcini de lucru. 

 

3.4 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare: Cadrele didactice utilizează testele de evaluări 

sumative aprobate de MECC la clasele I-IV, iar testele e evaluări formative în etape sunt 

elaborate de către învățătorii claselor primare. 

 

3.5 Înregistrarea performanțelor elevilor:  

Rezultatele școlare s-au înregistrat în catalogul clasei , conform Instrucțiunii privind  

completarea catalogului școlar,Tabelul de performanță școlară, anii de studii 2019- 2023. 
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1. Managementul clasei de elevi  

 

Realizarea obiectivelor laacest cpitol s-a derulat prin: 

4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea 

activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 

a. Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern al şcolii şi a procedurilor existente la nivel 

de şcoală, prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs şi întocmirea 

documentelor care justifică prezentarea normelor 

b. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau este diriginte. 

 

4.2.   Pentru monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale s-a 

ținut cont de : . 

a. Monitorizarea elevilor problemă şi gestionarea eventualelor situaţii conflictuale la nivelul 

clasei 

b. Elaborarea unei strategii de gestionare a situaţiei conflictuale 

c. Organizarea clasei de elevi 

4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. 

a. Planificarea şi realizarea lectoratelor şi orelor pentru consilierea elevilor şi părinţilor 

b. Tratarea diferenţiată a elevilor. în funcţie de nevoi 

4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică. 

a. Implicarea elevilor în activităţi de bună practică 

b. Responsabilizarea elevilor 

Aprecierea exemplelor de bună practică şi stimularea celor fără absenţe. 

Cdrele didactice au  realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca 

individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

 S-a monitorizat  starea de sănătate  a elevilor și prezența / absența la ore, rezultatele acestor 

activităţi s-au răfrânt în mod pozitiv asupra randamentului școlar al acestora; 

S-a realizat învățarea la distanță în perioada de carantină, conform ''Metodologiei privind 

continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină în învățământul primar, 

gimnazial și liceal",  Reglemntari organizaționale speciale privind finalizarea în condiții de 

carantina a anului de studii 2019-2020 în învățământul general, Instrucțiunii privind organizarea 

asistenței psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada suspendarii 

procesului educațional;  

- am organizat  de activităţi de remediere şcolară pentru elevi, care aveau dificultăţi de învăţare, 

urmărind îmbunătăţirea ratei succesului şcolar; 

5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale: 

 

5.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la 

programele de formare continuă/perfecţionare 

a. Participarea la cursurile de formare obligatorie, o dată la 5 ani 

Învățătorii    și cadrele didacticesupuse atestării au participat la cursurile de formare obligatorie: 

Domenco Ina, Caradja Elena, Carpenc Lilia,Cazanji Natalia, Berezneanu Ecaterina. 

 

5.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei metodice : Învățământul 

primar. Pot afirma că toate cadrele didactice din învățământul primar s-au prezentat și au 

participat  cu responsabilitate la ședințele lunare desfășurate conform Planului managerial. 

5.3. Realizarea/ actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal. 

a.  Toți învățătorii au întocmit portofoliului personal conform Nomenclatorului tipurilor de 

documentație și rapoarte. 
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5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul liceului  (cu elevii, 

personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii - familiile elevilor), 

învățătorii au contribuit la : 

a. Completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale. 

b. Asigurarea comunicării şi schimbului de date completarea Rapoartelor pentru frecvență, 

rapoarte privind rezultatele elevilor 

c. Comunicarea către elevi şi părinţilor acestora a situaţiei şcolare,  s-a completat Tabelele 

de performanță școlară.La începutul anului școlar, diriginții au familirizat părinții cu prezentul 

document, pentru a le da posibilitatea să cunoască performanțele posibile de atins pe parcursul 

anului școlar.La finele anului școlar ,părinților li s-a oferit tabelul completat, pentru a semna cele 

consemnate. 

  Membrii catedrei au  avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre 

didactice, cu administrația liceului, dar şi cu elevii şi părinţii acestora; 

Cadrele didactice au  realizat şi actualizat portofoliului profesional, ori de câte ori au apărul 

modificări şi noi achiziţii profesionale. 

  

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare   

 

6.1. Promovarea ofertei educaţionale. 

a. Implicarea în activităţi de promovare a ofertei educaţionale 

b. Participarea la  analiza manualelor școlare, Stoleru Aliona,învățătoare clasei a II-a, grad 

didactic Doi, Domenco Ina- învățătoare clasei a III-a, grad didactic Doi. 

6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la 

olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 

a. Îndrumarea şi stimularea elevilor în vederea participării la activităţi de promovare a 

imaginii şcolii (conferința știincifică ). 

b. Organizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare in scopul promovării imaginii 

şcolii s-a relizat în cadrul Decadei claselor primare dedicate poetului ,, Grigore Vieru- Duminina 

mare a neamului’’, Omagiu adus lui Mihai Eminescu prin recital de poezie, ,, Adio , drag 

Abecedar’’- online, ,, Ziua familiei’’- activitate on-line, ,, Ziua sportului’’-activitate on-line. 

 

6.4. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate. 

a. Contribuţie la diseminarea informaţiilor legate de combaterea comportamentelor 

nesănătoase 

b. Colaborarea cu organele şi instituţiile abilitate/ parinti în combaterea şi prevenirea 

violenţei 

 

6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii.  

a. Popularizarea regulilor de securitate a muncii şi TS în rândul elevilor și implicarea / 

participarea la activităţile specifice acestui domeniu 

 

 7. Conduita profesională 

7.1.  Învățătorii au manifestat atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament) 

corect și demn unui cadru didactic. 

Toate cadrele didactice au manifestat atitudini morale şi civice conform cu statutul pe care l-u 

deținut  (competenţă profesională , responsabilitate, punctualitate, operativitate, corectitudine, 

probitate morală) 

7.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale. 

Învățătorii au respectat şi  au promovat deontologia profesională (integritatea morală şi 

profesională, confidenţialitate, respectă legislaţia). 
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8. Atestarea cadrelor didactice 

Conform cererilor depuse, în anul de studii 2019-2020 au fost supuse atestării următoarele cadre 

didactice: 

1. Domenco Ina, învățătoare grad didactic Doi, solicintantă la conferirea gradului didactic 

Unu. 

2. Cazanji Natalia, învățătoare, solicitantă la conferirea gradului didactic Doi. 

3. Caradja Elena- confirmarea gradului didactic Doi. 

În urma procesului de atestare s-au atestat, doar două cadre didactice, un cadru didactic și-a 

retras cererea din propria dorință. 

 

Recomandări: 

1.Crearea paginii web a Comisiei metodice: Învățământ primar, în scopul diseminării bunei 

practice din activitatea didactică. 

2. Colaborarea și schimbul de experiență în vederea continuității ECD cu alte comisii metodice 

din liceu. 

3.În vederea realizării învățământului la distanță, toate cadrele didactice să parcurgă formarea 

profesională specializată. 

 

 

 Responsabil:                    ȘCM  Domenco Ina 

 

VIII.4. Raport despre activitatea catedrei de istorie și stiințe socio-umane 

Anul de studii 2019-2020 

 
Conform planului de activitate, pentru anul de studii 2019-2020, au fost desfășurate 

următoarele activități: 

I. Evaluare inițială la istorie, la clasele a V-XII. 

      Din analiza rezultatelor obținute s-a constatat că conținutul sarcinilor propuse în 

testele de evaluare, corespund cerințelor curiculare pentru fiecare clasă și treaptă de școlarizare, 

volumul realizat demonstrează competența elevilor de a realiza sarcini de lucru cu extragerea 

răspunsurilor din sursa istorică, orientarea în timpul, caracterizarea personalităților istorice din 

conținutul activităților desfășurate. 

               Concomitent s-au depistat următoarele probleme: 

- Aplicarea limbajului istoric în răspunsurile expuse, folosind expresii uzuale, fără o 

argumentare a noțiunilor folosite. 

- Orientarea în spațiul isoric prin aplicarea hărții istorice, mai ales rezolvarea unor 

sarcini pe harta de contur. 

- Legătura transdisciplinară este aplicată modest în răspunsurile date. 

- Pentru clasele liceeale rămâne o problemă argumentarea răspunsurilor, 

caracterizarea personalităților istorice și indicarea răspunsului cu referință la sursa istorică. 

II. O altă activitatea a fost consacrată „Foametei organizate din RSSM în perioada 

1946-47”. La această activitate au participat clasele V-XII, prezentând o expoziție de fotografii 

(clasele V-VIII), coferința științifică a claselor liceale, la care au fost demontrate prin documente 

istorice cauzele și consecințele acestui eveniment. Rezultatele obținute au demonstrat că elevii 

și-au creat competențe de cercetare, la fel și abilități de comparare a unor conținuturi cu referire 

la evenimente istorice și într-un final depistarea adevărului istoric; abilități de aplicare a 

interviului de la martorul ocularîn expunerea științifică a problemei date. 

III. În cadrul orelor și extracuricular a fost organizată „Săptămâna arborelui 

genealogic”. Această activitate le-a permis elevilor să-și descopere strămoșii (rădăcinile istorice), 

să descopere și dezvoltarea abilităților de cercetare și analiză, de expunere a cunoștințelor 
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dobândite printr-un desen, grafic, aplicație, să aplice corect noțiunile istorice, să argumenteze și 

să-și expună propria opinie. 

IV. În contextul semnificației zilei de 23 decembrie – Ziua formării UTA Găgăuzia – a 

devenit tradițional desfășurarea, în Liceul Teoretic „M.Eminescu”, a unor activități dedicate 

acestui eveniment. Așadar au fost orgnizat concurs de desene și postere, iar la lecțiile de istorie și 

educație civică, au fost integrate temele: „Constituția Republicii Moldova și formarea UTA 

Găgăuzia”, „Autonomia găgăuză – un exemplu de rezovare a minorităților naționale”, „Realizări 

culturale în Găgăuzia”. În cadru catedrei au fost discutate experiențele de desfășurare a lecțiilor 

la aer liber, care sunt extrem de solicitate de elevi și cu un efect deosebit în studierea ținutului 

natal, a educației ecologice. 

V. În contextul „Zilei Europei” 

Pe parcursul semestrului I s- atras o deosebită atenție evaluării rezultatelor școlare în 

cadrul orelor, aplicând diferite mijloace didactice, minieseu istoric, testare, fișe, lucrul cu harta, 

caiet de sarcini suplimentare, etc. 

Analizând conținutul planului de activitate a catedrei, am depistat necesitatea rezolvării 

unor probleme în procesul de evaluare proiectate pe semestrul I, a desfășurării orelor și 

activităților extracuriculare.  

Membrii catedrei au participat la cursuri de formare, seminare, la formarea cadrelor 

didactice din liceu, conferințe științifice, activități de volunariat, al claselor XI-XII, prin 

susținerea activității comitetului Crucea Roșie din Comrat. 

Personalul catedrei 

Nr. Nume, Prenume Anul Calificare Vechimea în 

muncă (ani) 

Titlu 

didactic 

1 Rusu Sofia  Profesor de istorie și 

științe socio-umane 

 superior 

2 Bejan Ștefan 1993 Profesor de istorie și 

științe socioumane 

4,5 întâi 

3 Ababii Vladimir 1993 Profesor de educație 

fizică 

4 Nu are 

4 Vasilev Violeta  Profesor de geografie  Nu are 

5 Pac Olga  Profesor de geografie 41 întâi 

 

Recomandări: 

În urma analizei procesului educațional pentru eficientizarea acestuia se propun 

următoarele recomandări: 

➢ Pe parcursul unei ore să se aplice consecutiv lucru individual/ în perechi/ în grup; 

➢ Pentru unii elevi să fie elaborate sarcini individuale pentru ai responsabiliza; 

➢ Planul cadru ERRE sa aibă un acaracter lucrativ și nu formal; 

➢ Să se aplice intens tehnicile interactive de predare/învățare care implică și mobilitate 

➢ În cadrul evaluărilor să se aplice sarcini de diferit context axat pe necesitățile elevilor. 

➢ Să se proiecteze orele cu aplicarea situaţiilor de integrare. 

➢ Să se aplice sarcini de diferit tip în cadrul orelor. 

➢ Să se ofere sarcini axate pe legături interdisciplinare, în primul rând cu alte discipline de cultură 

generală şi de specialitate. 

➢ Să aplice şi să diversifice situaţii de integrare a celor învăţate la ore pentru a facilita dezvoltarea 

competenţelor (legătura cu viaţa, specialitatea). 

➢ Să se proiecteze aplicarea fişelor de diferit tip în desfăşurarea orelor. 

- În ce pivește PPP-urile: 

- Să se completeze clar, specific fiecare componentă. 

- Să se reflecte sistematic asupra realizării activităţilor. La finele fiecărui an de studii să se 

ananlizeze în PPP cele realizate timp de 1 an şi reflecţiile să fie prezentate la şedinţa catedrei, iar 

la final semnate de şeful catedrei. Completarea calitativă a PPP este o sursă incontestabilă în 
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elaborarea raportului de autoevaluare în procesul de atestare. PPP este un instrument de 

monitorizare a creşterii profesionale permanente. 

 

VIII.5. Raport despre activitatea CM „Consiliere și Dezvoltare” 

Anul de studii 2019-2020 
 

 

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de dir.adj.ed.Iabanji Natalia. 

 

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de dir.adj.ed.Iabanji Natalia. 

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2019-2020 cu un 

efectiv de 21 de cadre didactice. 

În  anul şcolar 2019-2020, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să 

materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi 

prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. In 

acest scop, aceștia au pus accent, în cadrul orelor de dezvoltare personală, pe  utilizarea unor 

strategii didactice,  astfel încât elevul să se poată exprima, să poata fi ascultat şi îndrumat 

eficient; 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

educative apărute ulterior. 

Principalele obiective ale comisiei metodice de la începutul anului ṣcolar au fost: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor; 

 Elaborarea planificărilor pentru orele de dirigenṭie; 

 Organizarea de ṣedinţe cu părinţii, centralizarea ṣi interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor ṣi propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe; 

 Organizarea de şedinţe de comisie metodică pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului 

elev-diriginte-părinte; 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din 

mediu familial social-vulnerabil sau mono-parental; 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare ṣi 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

 

Ȋn realizarea planificărilor, diriginţii au respectat în mare parte structura curriculumului, bazata 

pe : 

- Unități de învățare; 

- Competențe specifice; 

- Conṭinuturi tematice; 

- Strategii didactice; 

 

Tot în cadrul comisiei s-au punctat direcții care trebuie urmate pentru o bună desfăşurare a 

activităṭii; s-a discutat modelul de planificare pentru orele de dezvoltare personală ṣi sugestii 

încât toţi diriginţii  să prezinte la timp planificările; s-a stabilit intervalul în care să aibă loc 

sedinţele cu părinţii, s-a alcătuit graficul ṣedintelor din cadrul comisiei: 

Ședința nr.1 Consiliere metodică 

1. Comunicare:  Repere în organizarea activității de consiliere și dezvoltare personală. 

Informarea diriginților cu elemente de nouătate.  

2. Discutarea și aprobarea planului Comisiei metodice de consiliere școlară și dezvoltare 

personală . 
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3. Discutarea și aprobarea Calendarului de activități extrașcolare.  

4. Discutarea și aprobarea proiectelor de lungă durată la disciplina „Dezvoltarea peronală. 

Ședința nr. 2 

1.Comunicare:  Aspecte importante în procesul de predare și evaluare la disciplina,,Dezvoltare  

personală,, 

2.Analiza măsurilor educative petrecute în septembrie-octombrie. 

 -Primul sunet 

 -Ziua profesorului 

 -Toamna de aur/Bostaniada 

 -Balul Bobocilor 

Ședința nr. 3 

1.Comunicare:  Portofoliul de dezvoltare personală – carte de vizită a elevului . 

2. Analiza măsurilor educative petrecute în noiembrie -decembrie. 

 -Hramul liceului 

 -,,Un Talent – O Stea!,, 

 -Carnavalul fulgilor de nea. 

3.Evaluarea activității comisiei metodice în semestrul I a.ș.2019-2020 

Sedinţa nr. 4 

1.Comunicare: Modalități de evaluare criterială la disciplina „Dezvoltarea personală”,  

2.Analiza măsurilor educative petrecute în lunile martie-aprilie: 

-,,Cel mai creativ mărțisor,,- cl.I-XII 

-,,Paștele în inimile copiilor,,- cl.I-XII 

-,,Adio drag Abecedar”  

Ședința nr. 5 

1.Analiza măsurilor educative petrecute în luna mai: 

-„Ziua Europei”-I-XII 

-,,Ultimul sunet,, 

2.Prezentarea publică (în cadrul comisiei) a rapoartelor de activitate a diriginților (autoevaluare) 

3.Analiza activităţii CM de consiliere și dezvoltare personală în anul de studii 2019-2020 

De asemenea toţi diriginţii au monitorizat modul  de respectare a Regulamentului de ordine 

internă a LT,,M.Eminescu,,. Au completat rapoartele cu privire la contingentul de elevi al 

fiecărei clase în parte. Toţi diriginţii s-au implicat în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o 

manageriază. 

Majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice 

statutului de diriginte. 

Comisia metidică a diriginţilor a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, prin care 

diriginţii dar şi elevii să conştientizeze implicarea lor în actul educativ, să recepteze educaţia mai 

mult decât ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe,ci ca un mijloc de formare a 

personalităţii lor ,de pregătire pentru viaţă, pentru integrarea în societate. Activităţile desfăşurate 

au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere școlară și dezvoltarea personală cu educaţia 

pentru nonviolenţă, pentru mediu, ed.civică, pentru calitatea vieţii, pentru cultivarea respectului 

față de cultură și tradiţii . 

În ultima săptămână din anul scolar 2019-2020 , s-au desfasurat sedințe cu părinții pentru a 

analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca, la finele anului 

de studii, registrele  să fie complet şi corect întocmite, iar situaţia școlară să fie adusă la 

cunoştinţa părinţilor. 

Ȋn vederea implicării cât mai active a parinţilor în viaţa şcolii , în cadrul  sedinţelor cu părinţii au 

fost împărtăşite experienţe personale, în această direcţie foarte importantă şi pentru elevi, dar ṣi 

pentru părinţi. 
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CURRICULUM

PUNCTE TARI

ANALIZA SWOT an şcolar 2019-2020

L.T. „M.Eminescu”

•Cadre didactice formate și abilitate în activități interdisciplinare , dedicați 

meseriei, gestionarea propriei dezvoltări profesionale continue , axată pe 

necesități reale.    

•Cadrele didactice asigură crearea unui mediu de învățare dezvoltativ și sigur 

bazat pe cultura învățării care facilitează succesul fiecărui elev .   

Implimentarea unui  proces de predare-învățare-evaluare centrat pe elev, în 

vederea asigurării succesului școlar al fiecăruia .                                                                          

Cadrele didactice aplică mijloace de învățământ și auxiliare curriculare conform 

nivelului de școlarizare   și necesităților educaționale ale copiilor.                                                       

Realizarea proiectelor didactice de lungă  și scurtă durată elaborate în 

conformitate cu principiile educației  centrate pe elev și formarea de competențe.  

Activităţi extracurriculare  multiple: concursuri, olimpiade, serbări, cercuri, 

activităţi sportive diverse.            
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CURRICULUM

OPORTUNITĂŢI

ANALIZA SWOT an şcolar 2019-2020

L.T. „M.Eminescu”

Existența  posibilității  informării cadrelor didactice prin participarea la 

acțiuni de formare continuă a cadrelor didactice ( cursuri, stagii, 

seminare, traininguri )

Continuarea parteneriatelor existente, dar și stabilirea unor relații noi.

Participarea la proiecte, granturi.

Performanțele elevilor și calitatea actului didactic fac din Liceul 

Teoretic ,,Mihai Eminescu ” un centru de interes cu accent prioritar la 

nivelul comunității locale.

 

CURRICULUM

AMENINŢĂRI

ANALIZA SWOT an şcolar 2019-2020

L.T  „M.Eminescu”

Criza de timp a părinţilor reduce implicarea familie în 

activitatea şcolară, fapt reflectat atât prin relaţia profesor-

elev, cât şi prin performanţa şcolară.      

Lipsa unui mecanism eficient de evaluare a performanței 

şcolare şi profesionale.                                                              

Reticenţa unor cadre didactice prin asumarea rolului de 

mentori, facilitatori, iniţiative în realizarea de proiecte.

Aprecierea cu calificativul: BINE
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IX.Raportul  activităţii  extraşcolare   realizată  în anul de studii 2019-2020 

 
     „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 

adapteze.” 

                                (Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) 

 Organizarea activităţii extraşcolare 

 

Punctele tari ale activităţilor extraşcolare locale: 

- sunt planificate în concordanță cu solicitările elevilor,reprezentînd pentru aceștia un interes 

sporit; 

- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi; 

- varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate 

- activitățile sunt cunoscute de elevi și părinți la fiecare început de an școlar. 

- organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală; 

 

Impactul lor fiind: 

- posibilitatea de a forma elevilor diverse competențe (comunicare, liderism, etc.),  

- de a dezvolta abilitățile adiționate anterior și de a-și prezenta talentele; 

 

Cauzele nereuşitelor: 

- suprasolicitarea elevilor în activități școlare și extrașcolare; 

- nedorința unor elevi de a se încadra în pregătirea și desfășurarea activităților. 

 

Activitatea extraşcolară la nivel local:  

Fişa participării la activităţle locale în semestrul I/ anul de studii 2019-2020 : 

 

Nr 

d/o 

Activitatea Modul  de  

organizare 

Perioada Responsabil 

 

1. 

Sărbătoarea  națională a 

Proclamării Independenței 

Republicii Moldova 

 
27.08.2019 Administrația liceului 

dir.adj.educație, diriginții 

 

2. 

Sărbătoarea ,,Limba Noastră,, Festivitate  31.08.2019 Administrația liceului 

dir.adj.educație, diriginții 

 

  3. 

Sărbătoarea  „Prima  zi de școală” 

 

Careu  festiv 02 septembrie Administrația liceului 

dir.adj.educație 

  4. Decada circulației rutiere 

 

Ore informative septembrie dir.adj.educație 

Polițist de sector 

 

  5. 

 

Cum e Pacea la culoare?  

 

Atelier de creație, 

expoziție de desene 

 

20 sept. 

  

Dir.adj.ed., 

Diriginţii cl.I-XII 

 

 

  6. 

 

” Din Toată inima- iubite Dascăl!”  

 

Activitate 

extracurriculară 

 

04 octombrie 

Iabanji Natalia dir. adj. 

p/u educație 

  7. ,,Balul Bobocilor,, Activitate 

extracurriculară 

18 octombrie cl.IX-XII 

Diriginții de clasă  
8. ”Toamna-fantezie și culoare” / 

,,Bostaniada,, 

Expoziție de lucrări 21-25 octombrie cl.I-XII 

Diriginții de clasă 

 

9. 

Ziua anti – trafic: ”Atitudine 

împotriva Traficului de ființe 

Discuții dirijate, 

expoziție de 

18-25Octombrie  Iabanji Natalia Dir.edj.ed.  
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umane” fotografii și desene 

10. Hramul Liceului 

”Sfinții Arhangeli Mihail și 

Gavriil” 

  

Manifestații cultural 

artistice,   

Noiembrie Administrația liceului 

Dir.edj.ed. 

cl.I-XII 

Diriginții de clasă 

11. Ploaia de stele  

“Un Talent – O stea!” 

Activitate 

extracurriculară 

Noiembrie Dir.edj.ed. 

cl.I-XII 

Diriginții de clasă 

12. Concurs-expoziție 

” Feerie de iarnă”  

Concurs-expozitie    

Decembrie 

Dir.adj.ed. 

Iabanji Natalia 

Diriginții cl. I-XII  
 

13. 

Sărbătoarea obiceiurilor și 

tradițiilor de Crăciun și Anul Nou” 

Lăsați poarta larg deschisă...!” 

Activități și 

spectacole distractiv-

educative 

 

Decembrie 

Diriginții cl. I-XII, 

Iabanji N.,dir. 

adj. educație  

 

Activitatea extraşcolară în afara școlii: 

Fişa participării la activităţle în afara liceului în semestrul I/a.ș. 2019-2020 : 

 

Nr. Denumirea 

activităţii 

Perioada 

desfăşurării 

Rezultatele 

 

Locul 

desfăşurării 

Nr. partici-

panţilor  
Concurs de desene și 

eseuri. 

,,Eu sunt cetățean al 

Pământului,rolul 

meu este...,,  

noiembrie Locul I - 

concurs de 

desen 

(Mențiuni în 

calendar/ 

Diplome de 

participare,cărț

i,etc.) 

Centrul 

 PRO-EUROPA 

6 elevi 

1. Concursul de creație 

al Tinerei Generații 

ARS Adolescentina: 

,,Răsună pe la 

ferești/Vechi colinde 

românești,,  

     decembrie Locul III 

(Diplome de 

participare 

 Premii bănești 

și set de cărți) 

Biblioteca 

municipală 

,,B.P.Hașdeu, 

Filiala ,,Ovidius,,, 

16 elevi 

Punctele forte:  

- copii au posibilitatea de a se prezenta în fața colegilor din republică; 

- se creează un anturaj competitiv între toți participanții la activități; 

- elevii își pot autoevalua posibilitățile și stabili ulterioarele limite de dezvoltare; 

Concluzii la final de an:  

        Tot ceea ce s-a realizat pe parcursul semestrului s-a bazat pe sloganul : 

 „Ajutăţi-l pe copil să se descopere şi să aibă încredere în sine”. 

- Am obtinut ca elevii să-și cunoască  drepturile şi libertăţile în corelaţia cu 

obligaţiile,răspunderile şi responsabilităţile asumate. 

- Elevii au cultivat relaţii interumane , exprimări şi realizări sociale, întărirea propriei identităţi 

culturale care asigură un suport  al confortului spiritual , al siguranţei de sine. 

- Li s-au oferit modele de patriotism,solidaritate,sacrificiu creator, pasiune în muncă şi creaţie 

,modele de exersare a virtuţilor morale. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către 

copii, cât şi de factorii educaţionali în măsura în care : 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor ; 
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 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

 sunt caracterizate de optimism şi umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Prin aceste activități s-a oferit elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, pozitive ale vieții.  

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 

reprezentanții bisericii, școala.  

Această triadă stă la baza formării copilului. 

Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 

orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând, în primul rând, o atitudine creatoare, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare 

oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

 

X.Activitatea bibliotecii şcolare R:Izchizli T. 

 
În baza  obiectivelor generale ale activităţii Bbibliotecii şcolare propuse la începutul anului, s-a 

realizat : 

1. Altoirea culturii lecturii, atragerea la bibliotecă a elevilor. 

2. Elaborarea Actului de primire-predare a manualelor, aprovizionând cu manuale elevii şi 

cadrele didactice. Aici ţin să accentuiez aportul depus pentru asigurarea elevilor cu manuale prin 

împrumutul de la alte biblioteci în colaborare cu directorul liceului şi chiar şi cadre didactice. 

3. Catalogare, indexare şi clasificarea lucrărilor ştiinţifice şi a donaţiilor primite în colecţia 

de carte a bibliotecii.  

4. Evidenţa zilnică şi lunară a vizitelorşi a literaturii împrumutate utilizatorilor. 

5. Păstrarea fondului biletristic şi de manuale, precum şi realizarea raportului privind 

închirierea manualelor pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal. 

6. Scoaterea din uz a manualelor a căror termen expiră. 

7. Restaurarea cărţilor deteriorate. 

8. Asigurarea accesului vizibil la literatura artistică prezentă în lista recomandate de 

profesori la o disciplină dată.  

9. Activităţi cu cititorul, sistematic îndrumându-i în consultarea enciclopediilor,dicţionarelor 

şi alte surse de informare din bibliotecă. 

10. Excursii prin bibliotecă,convorbiri cu privire la regulile de folosire a  manualelor şi 

literaturii artistice, igiena lecturii, păstrarea cărţii şi nu în ultimul rând alegerea cărţii prin accesul 

liber la raft. 

11. Realizarea expozițiilor de cărți și afișe informative, astfel cultivând dragostea și respectul 

pentru literatură și pentru creatorii de lectură. 

12. Activitatearealizatăîn data de 23 aprilie 2020 de "ZiuaInternaţională a bibliotecarului, a 

cărţiişi a dreptului de autor" am organizatperețeaua de Facebook (din cauzacarantinei).Îndemnul 

meu pentrulecturăa presupuspăstrareabucurieişiplăcerii de a citi.  

Cu aceastăocazieam provocatLiceulTeoretic "Mihai Eminescu", or.Comrat (elevi,profesori,etc) 

săcomemorămaceastăziprinanexareauneipoze a cărţiipe care o citeşiînaceastăperioadă, 

astfelvomdemontracăcărţile au un loc special înviaţaomului. 

Formarea continuă, profesională 

13. 11.12.2019 Am participat la  WORKSHOPUL PROFESIONAL cu genericul 

BIBLIOTECILE ȘCOLARE: INTERCONECTARE, CONSOLIDARE,PARTICIPARE. 

14. 23.04.2020- Am participat la videoconferința internațională organizată de AППО 

15. Nu în ultimul rând pentru formarea profesională am participat la toate întrunirile 

metodice organizate conform planului.  
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Şi cu toatea acestea tind spre menţinerea la zi a documentelor în bibliotecă, studierea manualelor 

şi a literaturii artistice şi metodice pentru experienţa avansată. 

 

Recomandări: 

 - De continuat activităţile de promovare a lecturii  în rândurile cititorilor;  

- De organizat activităţi bibliografice ce vor contribui la dezvoltarea la elevi a deprinderilor de 

lucru    cu diverse izvoare de referinţă (enciclopedii, dicţionare,etc.) 

 

XI.Alimentația elevilor 

 

        Cantina  instituţiei are o capacitate de 90 locuri. Se alimentează  copii de la treapta  primară 

în 2 schimburi. Instituția asigură spațiu pentru prepararea hranei, care corespunde normelor 

sanitare în vigoare. Produsele alimentare sunt livrate de către 3 furnizori. Responsabilul de 

primirea produselor alimentare este directorul și bucătăreasă ce ține la control calitatea  acestora. 

Meniurile sunt elaborate în corespundere cu recomăndările MS cu privire la  normele de 

alimentație și o alimentație corectă  și sănătoasă  copilului. Meniurile zilnice și săptămânale sunt 

afișate în cantină în vizorul tuturor.Condiţiile sanitaro-igienice în cantină se respectă. 

Instituția dispune de blocuri sanitare - lavoare, săpun, uscător. 

                   

XII.Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor 
 

 Asigurarea şi formarea la elevi a unor deprinderi de comportament responsabil în traficul rutier 

şi în cazul situaţiilor excepţionale se realizează  în baza conţinuturilor integrate ale disciplinelor 

Dezvoltarea personală, Educaţie civică, Fizică, Chimie, Biologie, Educaţie tehnologică, Educaţie 

fizică şi în cadrul activităţilor  extracurriculare, planificate anual la nivel de clasă sau instituţie.  

Pentru a cunoaşte nivelul de formare a comportamentului responsabil în caz de situaţii 

excepţionale a elevilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar, s-au realizat   simulari 

inopinate la nivel de instituţie.  

 

XIII .Resurse materiale și financiare 

 

Fără investiţii în învăţământ este imposibilă realizarea reformei în domeniu şi, implicit, 

formarea unei tinere generaţii capabile să răspundă provocărilor timpului.  
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Buget

inițial

Transport Alimentația ФЗП

Fondul

Generația 

Sănătoasă

Indemni

zația 

2000lei

Buget 

total

6354,8 

mii lei

227,8

mii 

lei

1300 

lei

450,6

mii lei

537,9

mii lei

62,0

mii lei

7634,4,

1mii lei

BUGETUL 2020

451,0* 13247 lei+714837 lei- 0,05*(451,0*13247 lei+714837 lei)

=  6354,8 mii lei

 
 

MIJLOACE FIXE

Denumirea Planuit Aprobat Realizat 

Procurarea medicamentelor şi utilajului medical 5,0 5,0 3,2

Procurare TIC ( proiector, printer,ecran) 0 93,5 72,2

Procurare mobilier 20,0 145,8 74,8

Procurarea carburanților,piese de schimb 99,0 68,5 22,8

Procurarea rechizitelor/serviciilor de birou 70,0 60,3 54,3

Procurarea materialelor de construcţie (reparație) 78,4 22,0 21,9

Procurarea apei pentru culler ,alte servicii, vesela 20,0 29,5 20,3

Procurarea produselor alimentare 1015,9 818,1 251,6

Abonarea la ziare/reviste 2,0 2,7 2,7

Total 1247,3 1245,4 523,8
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Cheltuieli

Servicii și condiții

280,2

mii lei

Salarizarea personalului 
instituției

6178,9 mii lei

Mijloace fixe

1175,3

mii lei

 
 

Transportarea elevilor în anul bugetar

cheltuieli

2019 259,2

2020 272,3

250

255

260

265

270

275

2019 2020
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Proiecte implementate
Parteneri Denumirea Impactul

Kolpingul „Bezau” Austria Hilfe zur Selbsthilfe – Ziegen für

Moldawien“
Ajutor material familiilor social-

vulnerabile şi cadrelor didactice

CSPT,,Dvijenie+” Comrat Promovarea sănătății și dezvoltării

adolescenților
Desfășurarea seminarelor

instructive cu adolescenții

Caravana prieteniei 2020

,România Vaslui –Comrat

Caravana prieteniei Schimbul de experiență cu

cadrele didactice din România

Centrul,,Pro-Europa,,

Comrat

Concurs de desene și eseuri,,Eu

sunt cetățean al pământului.Rolul

meu în societate.

Seminar «Academia de Liderism »

Formarea deprinderilor de

inițiativă și voluntariat.

Serviciu Protecții Civile și

Situații Excepționale

m. Comrat

Evacuarea în caz de cutremur,

incendiu
Instruire cu privire la protecția

vieții și sănătății în caz de

cutremur, incendiu

Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO) 

 
 

 

 

 

Parteneri Denumirea Impactul

Centru media pentru 

tineri 

Mass-media pentru tineri Formarea tinerilor în domeniul mass-

media 

Comisariatul de poliție

Comrat

Regulile de circulație 

rutieră , Siguranța în 

internet a datelor cu 

caracter personal

Instruirea elevilor claselor I-IV cu 

privire la regulile de circulație 

rutieră/ Instruirea elevilor claselor a 

V-VI-a cu privire la datele cu 

caracter personal în rețelele de 

socializare

Platforma ,,Studii md,, Registrul online Catalogul școlar online 

Clasa viitorului , 2019, 

USAID Guvernul Suediei 

și Fundația Orange sub 

egida MECC al RM

Dotarea unui cabinet 

,,Clasa viitorului,,

Formarea cadrelor didactice în

domeniul TIC/ Dotarea clasei cu 

echipament și tehnică

Proiecte implementate

Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO) 
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XV.CONCLUZII 

 

În mare parte au fost îndeplinite obiectivele propuse prin programele de activitate. Sunt câteva 

aspecte care suportă îmbunătăţire, cum sunt:  

- respectarea Regulamentului intern de către toţi angajaţii şi elevii;  

- reducerea numărului de absenţe;  

- semnarea condicii de prezență- sunt cadre didactice care nu semneaza condica săptămâni 

întregi;  

- rapoartele de activitate ale unor cadre didactice sunt înregistrate cu mare întârziere;  

- înregistrarea calificativelor și notelor în catalog să se facă conform graficului.  

Puncte forte:  

- Cadre didactice cu o pregătire profesională şi managerială bună;  

- Ofertă diversă de activităţi extracurriculare datorate derulării în şcoală a unor proiecte 

educaţionale în parteneriat;  

- Aplicarea eficientă a noutăţilor legislative şi implementarea măsurilor de reformă;  

- Realizarea unui climat educaţional echitabil, eficient şi relevant, capabil de schimbare atunci 

când se impune;  

- Realizarea unei analize comparative realiste între rezulatele obţinute de elevi la clasă şi notele 

obţinute la examenele naţionale şi elaborarea unor planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor elevilor la examenele naţionale;  

- Monitorizarea atentă a aplicării măsurilor decise de fiecare cadru didactic în vederea 

îmbunătăţirii rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale;  

- Sunt asigurate condiţii igienico-sanitare bune pentru desfăşurarea procesului instructiv 

educativ;  

- Elevii au răspuns la cerinţele şcolii şi s-au implicat în organizarea activităţilor;  

- A existat o bună colaborare între conducerea şcolii şi Consiliul reprezentativ al părinţilor.  

 

Măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii  

- creşterea nivelului de pregătire al elevilor.;  

- existenţa unei concordanţe între evaluarea internă şi evaluarea externă;  

- participarea unui număr mai mare de cadre didactice la cursuri de perfecţionare şi la cursuri de 

formare;  

- realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea experienţei dobândite cu acest 

prilej;  

- crearea unei atmosfere de respect reciproc şi de respect al muncii sub toate formele ei;  

- crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin profesorii diriginţi / profesorii 

învăţământul primar,  

- găsirea unor metode eficiente pentru reducere absenteismului;  

- organizarea de acţiuni cu scop de ridicare a nivelului cultural al elevilor;  

- stimularea randamentului şcolar al elevilor ce provin din familii cu părinţi care au locuri de 

muncă în străinătate, prin activităţi de consiliere şi antrenarea lor în programe educative 

atractive;  

- realizarea de programe de pregătire de performanţă cu elevii cu capacităţi deosebite şi 

promovare a acestor rezultate;  

 

 

Administrația ”L.T M.Eminescu” mulţumeşte pe această cale tuturor compartimentelor din 

şcoală ce s-au implicat în realizarea acestui material, dar şi pentru întreaga activitate desfăşurată 

în  anul şcolar 2019 - 2020, întregului personal didactic şi nedidactic, adusă la bunul mers al 

activităţii desfăşurate în şcoală. 
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Prestigiul şcolii depinde de noi şi numai uniţi vom reuşi! 

 

 

 

 

 

 
 


