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ACTUL 

Inspecţiei frontale a IP Gimnaziul nr. doi, or. Drochia. 

1. PRELIMINARII 

În conformitate cu prevederile Planului de activitate a DÎTS Drochia pentru anul de studii 2016-

2017 şi în baza ordinului № 110 din 22 martie 2017 cu privire la inspecţia frontală a IP 

Gimnaziul nr. doi, or. Drochia în perioada 28.03 – 10.04.2017. În IP Gimnaziul nr. doi, or. 

Drochia a fost organizată o inspecţie frontală. Controlul a fost efectuat de către echipa de 

inspectare, nominalizată prin ordin, în baza unui sistem de: 

Indicatorii propuşi au fost evaluaţi prin: 

 Observarea directă asupra domeniilor de activitate 

 Verificarea documentaţiei instituţiei 

 Studierea datelor statistice 

 Administrarea probelor de evaluare 

 Convorbiri cu administraţia cu cadrele didactice şi cu elevii 

 Inspectarea spaţiilor deţinute ş.a. 

Obiectivele Inspectării 

 Verificarea nivelului de implementare a politicii de stat în domeniul învăţămîntului 

(respectarea legislaţiei Republicii Moldova, a actelor normative de stat referitoare la 

organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional) 

 Evaluarea calităţii managementului educaţional 

 Evaluarea nivelului de implementare a Curriculum-ului modernizat  

 Utilizarea resurselor umane şi materiale în asigurarea condiţiilor optime pentru 

funcţionarea instituţiei 

 S-au făcut următoarele constatări despre: 

 Condiţiile de desfăşurare a procesului educaţional 

 Documentaţia şcolii 

 Organizarea procesului educaţional 

 Infomaţii despre elevi 

 Asigurarea cu cadre didactice şi formarea continuă a cadrelor didactice 

 Activitatea educativă 

 Nivelul de implementare a curriculum-ului modernizat 

 

Controlul s-a desfăşurat în prezenţa membrilor administraţiei: 

1. Directorul IP Gimnaziul nr. doi, or. Drochia, 29 ani de activitate pedagogică, grad 

didactic II, 13 ani de activitate managerială (1 anin calitate de director). 

2.  Director-adjunct, 13 ani de activitate pedagogică, grad didactic Doi, 1 an de activitate 

managerială. 

Echipa managerială îşi îndeplinesc sarcinile şi responsabilităţile consemnate de fişa postului, 

avizată de director. 

2. DATE DESPRE INSTITUŢIE 

Gimnziul Nr. doi din 5 decembrie 2013 prin Decizia Consiliului Raional Drochia are statut de 

Instituția Pubică Gimnaziul nr. doi, or. Drochia. Edificiul instituţiei reparizat în 2 clădiri, unul 

dintre ele – o clădire în 2 nivele, cu anexă ce include sală sportivă și sala de fistivități nu se 
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utilizează și nu este populată de elevi, al doilea edificiu cu 3 nivele, ce include sala festivă, sală 

sportivă și cantina sunt populate de elevi și este lucrativă. Blocul de studii are o capacitate de 540 

de locuri și 6933 m
2
, repartizate în 16 săli de clasă, o biblioteca-fondul ei fiind de circa 4997 

exemplare, 1 laborator de informatică înzestrat cu echipamentul tehnologic pentru 

implementarea curriculum-ului la informatică cu 15 calculatoate, sala de sport –148 m
2
 fara 

vestiare. Atelierul şcolar lipsește, orele de tehnologie se petrec într-o sală adaptată. Terenul 

sportiv este arondat. 

Încălzirea se face pe baza de gaze naturale cu 2 cazane automate. Instituţia dispune de o 

ospătărie cu 80 locuri. A fost implementat proiectul comunitar cu FISM schimbarea geamurilor 

externe  și ușile de la sălile de clasă în anul 2012 în sumă de 376342 lei. Reparația blocurilor 

sanitare pentru elevi (2015) în sumă de 60000 lei, reparația podelii la I etaj, anul 2016, acoperire 

cu teracotă de 98000 lei – bani din bugetul instituției. 

Activitatea educaţională se desfăşoară într-un singur schimb.  

3. DATE DESPRE CADRE DIDACTICE 

În IP Gimnaziul nr doi, or. Drochia activează 18 cadre didactice. Din ele 1 deţinător ai gradului 

didactic Superior, 1 deținător grad didactic Întîi și 8 deținători ai gradului didactiv 2. Nu sunt în 

posesia gradului didactic 8 cadre didactice. În anul de studii 2016-2017 solicită conferirea 

gradului didactic doi – 2 cadre didactice, și confirmarea gradului didactic 2 – 1 cadru didactic. În 

colectiv activează 3 cadre didactice de vîrstă pensionară. Vechimea medie în muncă a cadrelor 

didactice din colectiv este după cum urmează: 

de pănă la 10 ani – 8 

de pănă la 20 ani – 3 

de pănă la 30 ani – 4 

de pănă la 40 ani – 1 

mai mult de 40 ani - 2 

Nespecialiști în domeniu activează la disciplinile: limba rusă, educația plastică, educația civică, 

istoria. 4 cadre didactice activează prin cumul la matematică, fizică, chimie şi geografie. Cadrele 

didactice, împreună cu echipa managerială depun un anumit efort de a implementa curriculum-ul 

pe disciplini şi formarea competenţelor vizate de acesta în promovarea actului didactic. 

4. DATE DESPRE ELEVI 

În gimnaziu la moment îşi fac studiile 179 elevi. 54 de elevi se trasportă zilnic din s. Șurii Noi cu 

unitate de transport arendată în acest scop. Numărul elevilor în ultimii 3 ani este următorul: 

  

clase 2014-

2015  

clase 2015-

2016  

clase 2016-

2017  

clasa 1 1 20 

79 

1 19 

72 

1 20 

77 

clasa 2 1 17 1 21 1 21 

clasa 3 1 20 1 11 1 22 

clasa 4 1 22 1 21 1 14 

clasa 5 1 23 

97 

1 17 

96 

1 22 

102 

clasa 6 1 23 1 23 1 18 

clasa 7 1 15 1 23 1 25 

clasa 8 1 20 1 12 1 24 

clasa 9 1 16 1 21 1 13 

 total 9 176  9 168  9 179  

La data curentă sunt şcolarizaţi toţi copiii. Frecvența elevilor este realizată zilnic.  
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Bilanțul frecvenței pe luna martie 2017 este: 
  1 2 3 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 medie 

Clasa 1           4 4 2 2 1 3 1 1 1 4 1 3 2 1   2 

Clasa 2             1     3             1 3 3   1 

Clasa 3 1 1 1       1     1 1   1     2 2 1 1 1 1 

Clasa 4 2 3 1     1 3 3 4   1         2 2 2 3 4 2 

Clasa 5 2       4 1 1 1 1 1 2 3 2 4 5 1 4 3 1   2 

Clasa 6 4 2 2 2 2 1 1     1 2   1   1 1 3 2 1 4 2 

Clasa 7 2 3 2 5 3 2 1 1 1 1     2 2   1 1 1 2   2 

Clasa 8 6 8 7 5 6 6 3 3 6 5 7 6 5 6 5 3 3 3 3 2 5 

Clasa 9 3 2 1     2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1   1 1 

total 20 19 14 12 15 17 16 11 15 15 17 13 14 14 16 12 20 18 15 12 2 

În instituție sunt 29 copii cu plan individual de instruire. În familiile a 28 elevi 1 părinte este 

plecat peste hotare, iar în familiile a 12 elevi ambii părinţi sunt plecaţi peste hotare, copii fiind 

supravegheaţi de rude și tutelă.  Nu sunt înregistraţi  copii din familii socialmente vulnerabile, 

care primesc ajutor material pentru şcolarizare. 

Completarea claselor în ultimii ani: 
Clasa 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I-IV 19,75 18 19,25 

V-IX 19,4 19,2 20,4 

Media 19,55 18,66 19,88 

Bugetul institutiei pentru anul 2016 este 2333300 dintre care  

Din el circa 11. 41% sunt redirecționați pentru dezvoltarea școlii. 

Despre rezultatulele examenelor de absolvire în treapta gimnazială observăm următoarele 
Denumirea  

obiectului 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nota 

anuală 

Nota la 

examen 

Nota anuală Nota la 

examen 

Nota 

anuală 

Nota la 

examen 

L.română 6,40 6,78↑ 6,66 6,29↓ 7,55 6,77↓ 

Matematica 6,93 7,21↑ 6,11 5,76↓ 6,16 7,44↑ 

Istorie/l.engleză 6,35 6,71↑ 6,20 5,41↓ 6,95 6,5↓ 

Trei elevi nu s-au prezentat la examele de absolvire a treptei gimnaziale de școlaritate, sesiunea 

2017. Cei prezenți au sustinut examenule în anul de studii 2015-2016 pe note pozitive. 

Încadrarea absolvenţilor (treapta gimnazială) 
Anii Total 

 absolvenţi 

Au 

absolvit 

Au primit 

certificat 

Continuă studiile Anganjaţi 

În cîmpul 

muncii 
Colegii Licee ŞP Cursuri Total 

2014 15 14 14 3 4 5  12 0 

2015 18 17 17 5 4 8  17 0 

2016 21 18 18 3 8 4  15 0 

La olimpiada raională participarea elevilor este: 

2014-2015 – au participat 17elevi, au fost premiați 5 elevi (1 – limba engleză, 1-limba română, 

1- informatica,1 –biologie,1- fizica) 

2015-2016 – au participat 17 elevi, au fost premiați 6 elevi (1 – limba romana, 2 – informatica, 

1- biologie,1- limba engleză, 1- limba rusă) 

2016-2017 – au participat 23 elevi, au fost premiați 7elevi (2 – limba rusă, 2 – informatica, 1- 

biologie, 1- limba engleză , 1- clasele primare) 

Numărul de premii 1, 2, 3 și mențiuni în ultimii 3 ani de studii: 
Nr Anii Premiul I Premiul Premiul Menţiuni TOTAL 
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d/o II III 

1 2014-2015 2 1 0 2 5 

2 2015-2016 0 1 2 3 6 

3 2016-2017 0 1 2 4 7 

5. ACTIVITATE MANAGERIALĂ 

Analiza Planurilor de activitate pentru anii  2014-2015 ,2015-2016, 2016-2017 a demonstrat că 

ele au fost elaborate în baza prevederelor planului de dezvoltare a instituţiei (2010-2015 și 2015-

2020) şi racordate la  îndicatori de performanţă  încluşi în raportul anual de activitate pentru anul 

precedent de studii.  Planul anual de activitate conţine  un şir de acţiuni: Implementarea la clasă 

a Ghidului metodologic de evaluare criterielă prin descriptorii în învățământul primar, 

Promovarea modului sănătos de viață în cadrul orelor opționale și educative etc. În plan  sunt 

concretizate tematica şedinţelor Consiliilor pedagogice, Consiliului de administraţie, diverse  

activităţi ale echipei  manageriale. Tematica consiliilor pedagogice şi de administraţie rees din 

obiectivele educaţionale ale gimnaziului. Şedinţele consiliului pedagogic sunt precedate  de 

asistenţe la ore, de o analiză minuţioasă a rezultatelor elevilor şi a factorilor ce influenţiază 

obţinerea lor.  La bază stă principiul desfăşurării  unui învăţămînt de calitate şi factorii care 

contribue la aceasta. Pe parcursul acestor ani în cadrul consiliului pedagogic au fost puse în 

discuţie întrebări cu referire la formarea cadrelor didactice, tema de cercetare etc. S-au discutat și 

documentele recent aprobate-Codul de Etică, Regulamentul privind notarea rezultatelor școlare, 

promovarea și absolvirea în învățămîntul primar și secundar, Regulamentul de organizare și 

funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II.    

    Consiliile de administraţie se petrec conform planului, se iau decizii, se înaintează propuneri 

concrete. În cadrul lor se discută întrebări cu referire la: pregătirea şcolii către noul an de studii, 

şcolarizarea şi alimentaţia elevilor, asigurarea cu manuale, organizarea şi desfăşurarea 

olimpiadelor locale, administrarea responsabilă a resurselor bugetare şi extrabugetare  etc. Toate 

procesele verbale atît la consiliile profesorale, cît şi  adminstrative sunt scrise, registrele 

numerotate, sigilate.   Controlul şi evaluarea procesului educaţional se realizează în baza 

planurilor lunare şi săptămînale.  Anual sunt proectate şi petrecute probe de evaluare iniţială şi 

sumative la majoritatea obiectelor de studiu, este făcută analiza  lor la şedinţele consiliului 

profesoral sau administrativ. În instiuţie este o evidenţă bună la acest compartiment.    

Documente, domenii  verificate  în cadrul inspecției frontale 
Documente analizate Prezența documentelor Concretizări Propuneri Calificativul evaluării 

Da/nu Valabil/nevalabil satisfăc

ător 

bine Foarte 

bine 

Regulamentul de 

organizare și 
funcționare a instituției 

da Valabil/ 

 Proces verbal nr.1 

Din 30.08.2016  CA 

Se solicit a include 

anumite precizări 
referitoare la obiectivele 

unei școli de circuscripție 

A completa 

documentul cu 
specificări 

caracteristice 

instituției, graficul 
transportării 

elevilor; 

 bine  

Statutul instituției da Valabil/ 

Aprobat CP 
05.12.2013, Proces 

verbal nr.38 

Dispune de actele 

confirmative elaborate 

de Ministerul Justiției, 

nr.6545 din 26.12.2013 

   Foarte 

bine 

Programul de 
dezvoltare 

instituțională 

da Proces verbal nr.54 

Din 26.08.2015 

 

Cuprinde Domeniile 

specifice documentului 

A se include acțiuni 

concrete de 

renovare a 

instituției 

 bine  

Planul managerial 
anual 

Planuri individuale de 

învățămînt, aprobate în 
mod regulamentar 

da Valabil/ Aprobat la 

ședința  nr.1 

Consiliului 

Admninistrativ din 

30.08.2016 

Este analiza SWOT 

realizată pe domenii, 

viziunea, misiunea, 

obiective, indicatorii de 

performanță, 

Suprasolicitat 

domeniiuli CA,CP 

de inclus bujetul 

 bine  
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responsabili, termini de 

realizare; 

Actele controalelor 

tematice,frontale,rapoa

rte de evaluare 

da valabile Sunt, este completată 

permanent o mapă ” 

Control intern” 

De inclus domeniul 

control intern în  

Programul de 

dezvoltare 

 bine  

Registru de ordine cu 

privire la  activitatea 

de bază 

da Valabil/ Început la 

data de 01.01.2017 

Ultimul ordin nr.  

48  din  01.04.2017 
 

Se duce  evidență clară 

cu privire la activitatea 

elevilor; sunt scrise 

toate ordinele cu 

referire la fluctuația 

elevilor 

  bine  

Registrul de ordine cu 

privire la elevi 
da Valabil/ Început în 

2007 

Ultimul ordin   

nr.20 din 

22.03.2017 

Se duce  evidență clară 

cu privire la activitatea 

de bază 

Revăzute unele 

formulări 

 bine  

Procese verbale ale 

Consiliului profesoral 

și  

materialele puse în 
discuții 

da valabile Sunt prezente 

materialele adiacente, 

puse în discuție , este 

refistrul proceselor 

verbale, care se 

completează ritmic 

Foarte multe 

întrebări puse în 

discuție la o 

ședință;  

 bine  

Procese verbale ale 

Consiliului de 
Administrație și  

materialele puse în 

discuții 

da valabile Sunt prezente 

materialele adiacente, 

puse în discuție , este 

refistrul proceselor 

verbale, care se 

completează ritmic 

Suprasolicitarea 

CA cu întrebări ce 

țin de CP, 

Consiliile metodice 

 bine  

Registrul de evidență a 

orelor absentate și 
înlocuite de cadrele 

didactice 

da Valabil/ început la 

09.03.2016 

Se duce evidența strict a 

orelor absentate, 

registru special, 

numerotat, sigilat, 

Înscrierile făcute cu 

acuratețe; 

   Foarte 

bine 

Registrul alfabetic al 

elevilor 
da Prezent, început - 

19 ianuarie 2009 

Școlarizarea elevilor este 

100%. Numărul elevilor 

din registru corespunde 
cu numărul elevilor 

înscriși în registrele de 
clasă 

   Foarte 

bine 

Registrul de evidență a 

actelor de studii 
da valabil Se respectă instrucțiunea 

cu privire la 

personalizarea, 
automatizată, eliberarea , 

evidența și păstrarea 

actelor de studii, conform 
Anexei ord.nr189, 

15.03.2016 

   Foarte 

bine 

Dosarele elevilor da valabile Dosarele personale ale 

elevilor sunt întocmite 

corect. Foarte bine sunt 

întocmite dosarele 
elevilor clasei I, cu 

respectarea metodologiei 

 

   Foarte 

bine 

Rapoarte sinteză 
prezentate de către 

instituție la sfîrșit de 

an școlar DÎTS 

da valabile Rapoartele au fost 

prezentate. Data  

ultimului raport 

prezentat  11.01.2017. 

Raportul sanitar al 

cantinei cu semnătura 

medicului; rapoartele 

verificărilor realizate 

ANSA, CMP, Serviciul  

protecției civile și a 

situațiilor excepționale 

etc 

  bine  

Informarea comunității 
educaționale (cadre 

didactice și 

nedidactice, elevi, 

da Panou informativ Sunt afișate informații 

privind drepturile și 

responsabilitățile 

elevilor,lista 

  bine  
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părinți) memebrilor Consiliului 

Elevilor,orarul 

activităților 

extrașcolare, Bugetul 

instituției  

planificat/executat etc. 

 

În anul de studii 2016- 2017 - Planul cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial a fost realizat 

în întregime, toate orele de cercuri, secţii sportive şi discipline opţionale  au fost repartizate 

specialiştilor în domeniu conform cererilor elevilor şi doleanţelor părinţilor. Echipa managerială  

asigură buna organizare şi desfăşurare a procesului de învăţămînt. Urmărește /supraveghează 

respectarea dispoziţiilor legale referitoare la planul de învăţămînt, curriculum, manuale, 

organizarea şi desfăşurarea planului educaţional,  monitorizează  procesul de evaluare (prin 

aplicarea probelor de evaluare formativă şi sumativă). În vizorul administraţiei se află şi 

registrele de clasă. Se ţine la control corectitudinea completării şi încheerii mediilor şcolare, se 

fac înscriierile necesare la compartimentul observaţii. S-au luat atitudini pentru încălcălire 

depistate la acest compartiment. 

Administrația instituției pezintă interes pentru realizarea unui managment eficient, se ține la 

control activitatea financiară a instituției, lucru ce a îmbunătățit într-o oarecare măsură baza 

tehnico-materială. Rămîne a fi o problemă stringentă reparația cantinei școlii, procurarea 

utilajului necesar. 

Transportarea elevilor şi a cadrelor didactice de la şi la Instituţia de circumscripţie se  

organizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind transportarea elevilor, 

aprobat prin HG nr.903 din 30 octombrie 2014. 

6. FORMAREA CONTINUĂ 

Procesul de formare continuă este dirijat de către directorul-adjunct , staj managerial – 0,8 luni, 

în comun acord cu directorul instituţiei, şefii comisiilor metodice de specialitate. 

Pentru un management efectiv al calităţii perfecţionării corpului didactic în instituţie sunt 

definite standardele necesare realizării procesului de formare: 

  planul anual al instituţiei; 

  planul anual al comisiilor metodice de specialitate; 

  planul individual de dezvoltare profesională a fiecărui cadru didactic. 

 În urma identificării nevoilor de formare  a fost definită şi aprobată la consiliul pedagogic din 

02.01.17 strategia perfecţionării cadrelor didactice la nivel de gimnaziu. 

Formarea profesională continuă  în gimnaziu desemnează ansamblul activităţilor didactice 

orientate spre formarea profesională, spre adaptarea la noile exigenţe ale desfăşurării procesului 

educaţional prin:  

 şedinţele tematice ale consiliului pedagogic; consiliului de administraţie; 

 şedinţele comisiilor metodice de specialitate;  

 asistenţele reciproce; 

 concursuri; 

 stagiile de formare profesională; 

 atestare ş.a.  

 având la bază următoarele obiective:  

- Formarea  profesională continuă a cadrelor didactice prin asigurarea educaţiei de calitate 

- Consilierea şi asistenţa metodică  a cadrelor didactice în scopul  dezvoltării continue a 

competenţelor profesionale 
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- Formarea și dezvoltarea abilităților și competențelor cadrelor didactice pentru învațarea 

centrată pe elev 

Activitatea corpului didactic este axată pe tema metodică de cercetare Accesibilitatea 

tehnologiilor moderne informaţionale orientate spre formarea la elevi a competenţelor cu 

caracter de integrare în comunitate. ( Termenul de studiere – 3 ani).  

Obiective:  

 Implicarea în procesul de cercetare teoretico – practică  

 Dezvoltarea competenţelor profesionale de comunicare, informare, analiză, sinteză 

În primul an de studiere (2016-2017) această temă este abordată prin diverse activităţi de 

formare:  

 Şedinţele tematice ale consiliului pedagogic  

 Şedinţele comisiilor metodice de specialitate 

   Întru asigurarea asistenţei metodice şi organizării eficiente a procesului educaţional, prin 

ordinele nr. 152 / 168  din 01 septembrie 2016,  au fost aprobate comisiile metodice de 

specialitate şi desemnaţi şefii, după cum urmează:  

 Învăţământ primar, arte, tehnologii, sport – Tema metodică de cercetare:    Abordarea 

metodologiei TIC - ului din perspectiva valorificării  dimensiunilor şcolii prietenoase copilului. 

 Profesori  – tema metodică de cercetare: Utilizarea TIC-ului – eficienţă şi atractivitate 

în activitatea didactică 

Activitatea comisiilor metodice  inserează diverse tematici şi activităţi: mese rotunde, seminarii 

teoretico-practice, comunicări, ore demonstrative, activităţi extraşcolare, concursuri: 

Seminarii teoretico – practice: 

 Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice (profesori) 

 Mijloace multimedia de predare, învăţare şi evaluare (profesori)   

 Jocul didactic – modalitate de stimulare cognitivă pentru elevii cu C.E.S.  (profesori  

Training: Aspecte didactice de sporire a motivaţiei şi a preferinţelor pentru lectură (înv. primar) 

Masă rotundă:   

 Inteligenţa emotionala în educația copiilor (înv. primar) 

 Computerul în activitatea educaţională (profesori) 

Comunicări:  Organizarea procesului de evaluare prin descriptori – componentă de bază în  

asigurarea calității în educație (înv. primar) 

Dispută:   Modalități de cercetare a mediului educațional incluziv în cadrul procesului 

educațional (înv. primar) 

Cadrele didactice  îşi organizează activitatea didactică şi de specialitate, în baza unei teme 

metodice de cercetare individuală. 

  Corpul didactic  beneficiază de formare profesională continuă prin intermediul şedinţelor 

consiliilor pedagogice tematice: 
2015 – 2016 2016 – 2017 

1 . Discurs:  Importanţa disciplinelor 

opţionale  în educaţie 
1. Discurs 

Profesorul modern – competenţe, calităţi şi roluri 

2. Lectorat 

   Rolul educaţiei asupra dezvoltării 

intelectuale la elevi de vârstă şcolară 

mică.  

  

2. Masă rotundă 

   Diversitatea şi corelarea formelor şi metodelor interactive prin utilizarea 

TIC-ului în formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului 

3. Masă rotundă 

    Comunicarea – component esenţial în procesul de   

   lucru cu elevii cu CES 
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4. Masă rotundă 

    Elaborarea produselor şi a criteriilor de notare în baza referenţialului de 

evaluare a competenţelor specifice 

         formate elevilor 

 5. Masă rotundă 

    Parteneriatul familie – şcoală în reuşita educaţiei incluzive 

 6. Trayning 

    Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală 

Pe parcursul anilor de studii 2012 - 2015 corpul didactic a promovat  5 seminare raionale: 
2012 - 2013  2014 – 2015 

1. Directori adjuncţi pentru instruire  

Transdisciplinaritatea aspect autentic de formare şi 

evaluare a competenţelor  

1. Educaţia tehnologică 

Dezvoltarea abilităţii elevului de a acţiona autonom şi de a 

utiliza instrumente în manieră interactivă 

2. Limbi moderne  

Valorificarea conţinuturilor manualului şcolar – 

sursă de bază în formarea competenţelor  

2. Seminar teoretico – practic (mentorat) Limbi străine 
Promovarea schimbului de experienţă în scopul obţinerii 

calităţii la lecţiile de limba străină 

3. Limba şi literatura rusă 

Виды работ по развитию речевой деятельности 

на уроках русского языка. 

 

  Din strategiile de formare fac parte şi stagiile de formare profesională.  Ponderea personalului 

didactic care a participat la stagiile de perfecţionare  în perioada  2014 -2016  este de 74 %. 

Ponderea personalului de conducere este de  – 97% 
Nr

d/o 

Disciplina predată  

Funcţia  

Anul promovării Masterat 

Facultate  

Grad  

Disciplină  Man. Did.  Man. 

1 Director   2015 2016  Doi 

Limba şi literatura română 2014   Doi   

2 Dir. adj. p/u instruire   Mast. an. I   

Limba engleză 2014   Doi  

3 Dir. adj. p/u educaţie 2016 2016    

4 Învăţământ primar 2016   Doi  

5 Învăţământ primar 2015  Mast. an. II   

6 Învăţământ primar Tânăr specialist Mast. an. II   

7 Învăţământ primar 2016  Fac. I   

8 CDS        

Istoria      

9 Istoria / educaţia civică      

10 Limba şi literatura română 2014   Doi   

Limba şi literatura rusă 2014     

11 Biologia 2014   Doi  

12 Geografia (cumul) 2014   Sup  

13 Matematica (cumul) 2015   Doi  

14 Matematica (cumul) 2016   Doi  

15 Fizica (cumul) 2015   Întîi  

16 Chimia (cumul) 2016     

17 Educaţia tehnologică 2014   Doi  

Educaţia plastică 2016     

Educaţia fizică 2014   Doi  

18 Educaţia muzicală 2016     

CDS 2016     

Formă de parteneriat pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în gimnaziu este asistenţa 

reciprocă. Asistenţele sunt una dintre modalităţile de formare continuă unde li se oferă şansa de a 

însuşi noi metode şi tehnici de lucru, de a compara modul propriu de lucru cu cel al colegului, de a 

urmări gradul de implicare al elevilor din aceiaşi clasă la diferite discipline şcolare.  
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Pentru a stimula activitatea creativă a cadrelor didactice, a promova experienţa avansată şi a motiva 

cadrele didactice pentru autoformare şi formare continuă se organizează  în cadrul gimnaziului 

concursul Pedagogul Anului. 

Procesul de atestare s-a desfăşurat  în conformitate cu Regulamentul de atestare. Procesele-

verbale ale şedinţelor CP  sunt întocmite corect. Portofoliile de atestare sunt structurate conform 

Regulamentului, anexa nr.4. 

7. CALITATEA IMPLEMENTĂRII CURRICULUM-ULUI NAȚIONAL 

a. Treapta primară 

Procesul educaţional la treapta primară în instituţia  dată este  dirijat de 4 învăţătoare - toate-

studii superioare de specialitate. Demersurile didactice se promovează în baza documentelor de 

proiectare respective. Învăţătorii posedă o ţinută şi tact pedagogic adecvat, manifestă inteligenţă 

şi atenţie în relaţiile cu copii, sunt cointeresaţi de a afla mai multe, de a-şi îmbogăţi intelectul, de  

a se autoinstrui , autoperfecţiona. Lecțiile asistate  au fost concepute și structurate în 

conformitate  cu programa analitică la obiect și în conformitate cu proiectarea eșalonată de lungă 

durată. 

În urma promovării testării. 

Anii/clasa, A IV-a l.română cl.IVA testare Matematica testare 

2013-2014 7 6,79 

2014-2015 7 7,40 

2015-2016 7,28 7,57 

Clasa IV – mențiune la concursul raional la matematică, anul 2017.Rezultatele probelor de 

evaluare în cadrul controlului  

clasa Nr.elevi-

listă 

Au scris %calităţii %reuşitei Media 

proba 

DÎTS 

Media 

probei 

precedente 

II-a 21 21 33,33 100 B↑ B 

III-a 22 21 33,3 100 7,5↑ 7 

IV-a 14 12 66,6 100 7,75↑ 7,5 

b. Limba și literatura română 

I cadru didactic este specialist, stagiu 29 de ani, grad didactic doi, conferit în 1997. Anul 

ultimei confirmări – 2017, ultimele stagii de formare – 2015. Tema de cercetare: Utilizarea 

tehnologiilor informaționale în cadrul orelor de LLR. 

Locurile la olimpiada şcolară în ultimii trei ani: 
Anul  Elevul Locul 

2015 Rusu Ionela I 

 Locurile şi distincţiile elevilor la toate concursurile ce ţin de română:  

Anul de studiu Elevul Locul Concursul 

2015 Rusu Ionela II Recital poezie 

II cadru didactic, studii superioare, vechime în muncă de 21 ani, , grad didactic doi, anul 

ultimei cinfirmări -   2015, anul ultimilor stagii -2014. Tema didactică asupra căreia lucrează: 

„Utilizarea jocului didactic în cadrul orelor de limbă şi literatură română” 

Locurile la olimpiada şcolară în ultimii trei ani: 
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Anul de studiu Locul 

2015-2016 Menţiune 

Locurile şi distincţiile elevilor la toate concursurile ce ţin de română  

Anul de studiu Locul Concursul 

2016-2017 Menţiune Recital de poezie 

III cadru didactic, specialist profesor de limba și literatura română, activitate prin cumul 

cumulate, fiind de bază învățătoare le clasele primare.  

La toate cadrele s-a constatat rigoarea ştiinţifică şi metodică, adecvarea strategiilor didactice la 

conţinuturile de instruire, la obiectivele operaţionale propuse, la nivelul clasei şi vârsta elevilor.  

Cadrele didactice sunt preocupate de stimularea gândirii creative a elevilor, de formare a 

deprinderilor de activitate intelectuală.  Proiectele de lecţie elaborate respectă planificările 

semestriale, se propun strategii adecvate conţinuturilor, nivelului claselor, materiale auxiliare şi 

instrumente de măsurare a rezultatelor. S-a atestat interesul profesorilor pentru utilizarea TIC în 

activitatea la clasă. Documentația de proiectare e conformă. Conţinutul ştiinţific al lecţiilor este 

unul dens şi bine structurat.  Este utilizată o gamă largă de resurse materiale (dicţionare, volume, 

culegeri de teste, videoproiector). Rezultatele evalu[rilor propuse: 

Clasele de 

studiu 

Nota medie la 

penultima 

evaluare 

Nota medie la 

ultima evaluare  

% calităţii 

V 6,25 5,85 0 

VI 6,82 6,00 5,88 

VII 6,61 5,20 0 

VIII 4,85 5,07 7,14 

c. Limba Engleză și limba rusă 

Procesul instructiv-educativ la limba străină este realizat de profesorul de limba engleză, grad 

didactic doi, stagiu 13 ani, cursuri de formare 2014., Limba şi literatura rusă în gimnaziu este 

promovată de profesoara de limba şi literatura română, fără grad didactic, stagiu 8 ani, formare 

2014, nespecialist. Verificarea documentaţiei şcolare a atestat că  cadrele didactice întocmesc 

sistematic demersuri didactice axate pe formarea competenţelor, realizarea şi implementarea 

acestora decurge pe parcursul întregului an şcolar. Proiectele de lungă durată sunt elaborate 

conform cerinţelor curriculare. La lecții profesoara pune accentul pe competenţa de a comunica 

într-o limbă străină. În acest scop sunt utilizate metodele activ participative şi interactive, cum ar 

fi: conversaţia dirijată, clusteringul, piramida, dramatizarea ect. Tema de cercetare a profesoarei 

de ebgleză este ”Utilizarea instrumentelor web în procesul de predare-învățare-evaluare a 

limbii engleze”. În acest context profesoara își centrează atenția pe promovarea diferitor 

concursuri și activități care necesită implicare, particpare, deschidere: 

 Proiecte de parteneriat online pe platforma eTwinning: 

       Ideas Have No Borders; School is cool 

 Proiecte de parteneriat online(prin intermediul platformei educaționale iEARN Moldova 

) cu utilizarea instrumentelor web 2.0: Holiday Cards Exchange, Computer Chronicles 

 Proiect de parteneriat  IP Gimnaziul nr. 2, or. Drochia (clasa a IV-a) – FELT School, or. 

Bălți : ”Guided Reading Activity” 

 Proiect de parteneriat: IP Gimnaziul nr. 2 - Grădinițele ”Soare” și ”Fulgușor”- 

Primăria Drochia: ”Funny English for everybody” ș.a. 

 Crearea blogului personal: http://dorinavacari.blogspot.md/   

https://live.etwinning.net/projects/project/132117
https://live.etwinning.net/projects/project/132165
http://dorinavacari.blogspot.md/
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Rezultate evaluare:limba engleză, Clasa VII 
%calităţii 5% 

%reuşitei 95 % 

Media la evaluare 5,9↓ 

Media evaluării precedente ( sau media tuturor 

notelor acumulate pînă la lucrare) 

6,22 

Rezultatele evaluării limba rusă, clasa VIII 
%calităţii 0 

%reuşitei 100% 

Media la evaluare 5,72↓ 

Media evaluării precedente ( sau media tuturor 

notelor acumulate pînă la lucrare) 

6,10 

Concurs la disciplină: limba engleză: 2014- 2015 – locul II, clasa a VII-a, 2015- 2016 – 1)  locul 

III, clasa a VII-a;  (olimpiada raională) 

Limba rusă, rezultate la raion:  2015- 2016 – menţiune, clasa a VIII-a, 2016 – 2017 – 

menţiune, clasa a VII-a şi VIII-a 

d. Matematica 

În instituţie activează 2 profesori prin cumul: din septembrie 2016. Posedă documentele 

proiective, portofolii  cu  materiale didactice, intuitive,  illustrative  sistematizate conform 

nomenculatorului: (tabele, postere, fişe,  caiete de evaluări, teste operative, literatură alternativă 

pentru fiecare nivel de clasă).  Sistematic se organizează în cadrul instituţiei săptămâna 

matematicii, olimpiada şcolară. Profesorii activează ca observatori în comisiile raionale de 

evaluare la olimpiade şi examen ciclul gimnazial. Profesoara formează un climat psihologic 

prielnic pentru desfăşurarea lecţiilor. Conţinutul orelor sunt structurate conform cerinţelor 

curriculare. Obiectivele sunt formulate clar şi complet. Materialele intuitive, fişele, materialele 

ilustrative şi cele didactice contribuie calitativ la predarea fiecărui capitol. Lucrează la 

îmbogăţirea vocabularului matematic. Volumul temelor pentru acasă corespund normelor 

didactice. La început de an şcolar direcția administrează probe de evaluare inițială în toate 

clasele. Totalurile probelor se discută  la  ședințele  CA., CM.  

Analizînd rezultatele evaluărilor propuse în clasele a  IX  şi a VII-a, s-a constatat: 
clasa Media evaluării 

precedente 

Nota medie % calităţii % reuşitei 

IX 5,16 5,54↑ 8,33 83,34 

VII 5,77 5,66↓ 9,52 90,47 

e. Informatica 

În IP Gimnaziul nr doi, or. Drochia activează profesor de informatică, fără grad didactic la 

informatică, specialist în materie, studii superioare de licență la informatică, activitate 

pedagogică 7 ani și 7 ani în promovarea competențelor curriculare la informatică. În instituția 

dată mai activează și în calitate de director adjunct. Cursuri de formare, CTICE, 2016 -

Informatica (150 ore). Promovează 6 ore de informatică în cadrul instituției dintre care 3 ore 

opționale la clasele V(Informatica), VI(Informatica) și VIII(Tic).  Funcția de preparator este 

realizată de profesoara de educație civică, nespecialist în materie. 

Profesoara se expune cu o pregătire adecvată pentru programul educațional, documentele 

curriculare: proiecte didactice, portofolii electronice sunt prezente pentru fiecare act didactic. 

Deși stagiul de activitate este modest, profesoara se impune cu toată străduința în realizarea unui 
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act didactic corect prin intermediul căruia formează competențele proiectate la discipolii săi. 

Lecțiile sunt susținute de utilizarea posibilităților TIC. Aplicația NetOpSchool și prezentarea 

electronică este prezentă frecvent la lecții. Copiii, deși nu se manifestă evident în activitate, 

percep cunoștințele transmise, se orientează corect în utilizarea tehnologiilor pentru crearea 

produsului electronic solicitat. Pregătirea elevilor este susținută și de orele opționale la toate 

clasele ce vor urma a studia informatica. Echipamentul digital și electronic este pus la dispoziție 

elevilor în starea corespunzătoare. În laborator se finisează renovarea tehnicii (12 computere 

Pentium IV și 3 Pentium III). Este prezent softul educațional pentru ora de informatică. La 

majoritatea claselor elevii bineficiază fiecare a cîte un post de lucru. Rețeaua locală funcționează, 

cu excepția a 3 computere (Pentium III), și este conectată la conexiunea Internet.  

Administrația liceului urmărește cu atenție activitatea, formarea și evaluarea cadrului didactic 

prin evaluări locale, controale tematice. La CA din 29-01-2016 a fost autoevaluată activitatea 

profesoarei de informatică. În materialele adiționale ședinței sunt rezultatele evaluărilor la clasele 

VII-IX, formate concluzii, propuneri, aspecte care pot fi îmbunătățite. Profesoara participă activ 

în cadrul ședințelor metodice raionale. La 26 aprilie 2017 va promova în cadrul ședinței 

profesorilor de informatică o activitate extracurs și o lecție demonstrativă la tema:”Tipuri 

unidimensionale de date”.  

Activitatea benefică a profesoarei denotă și rezultate la concursul raional la informatică:  

2015 – mențiune clasa VII, 2016 - locul II la clasa VIII, locul III clasa VII, 2017 – locul II clasa 

VII și locul III la clasa VIII. Deocamdată lipsesc rezultatele la clasa IX. 

Rezultate școlare 

În clasa VIII, unde pe listă sunt 24 elevi, au scris evaluarea 17 elevi, 7 elevi (41%) au lipsit, 

rezultatele fiind după cum urmează: 
% reuşitei 100 

%calităţii 29 

Media evaluare 6,31 

Media notelor curente 6,68 

f.  
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g. Tehnologii informaționale și comunicaționale în educație.  

La acest 

compartiment 

Instituția Publică 

Gimnaziul nr. doi, 

or. Drochia, or. 

Drochia atestă 

careva 

realizări:este 

renovat laboratorul 

de informatică, s-

au procurat 2 seturi 

multimedia 

(proiector+lăptop) 

destinate cadrelor 

didactice, 

înzestrarea 

birourilor 

administrației și 

cabinetului 

metodic, dar 

monitorizarea 

procesului de 

utilizare TIC, 

necătînd la 

existența unui registru de monitorizare, cere management corect din partea administrației. 

Laboratorul de informatică, deși este dotat cu echipament, utilitatea echipamentului de către 

cadrele didactice este redusă. Majoritatea cadrelor utilizează cabinetul de informatică ca sală de 

proiecție. Este necesitatea de a crea o sală multimedia în acest sens, cu reglarea corectă și fixă a 

proiecției pe ecran și condiții optime de întunecare a sălii, iar laboratorul de informatică fiind 

folosit de cadrele didactice doar la utilizarea accesoriilor din laborator. Tot echipamentul din 

instituție este reprezentat de  schema de mai sus.  

Instituția nu este  în posesia softurilor educaționale. Din lipsa softurilor în toate computerele, 

sunt prezente doar aplicațiile Microsoft Office. La lecțiile asistate cadrele didactice utilizează de 

la caz la caz TIC dar în majoritatea lor aceste momente sunt preluate de pe Internet. Produse 

electronice personale sau personalizate se folosesc foarte rar. Nu se practică evaluarea pe 

calculator, evidențierea cadrelor didactice care frecvent utilizează TIC, iar din lipsa unui 

calculator dedicat – materialele nu sunt acumulate sau publicate în format electronic. Instituția nu 

dispune de un server, și o pagină web. În instituție este creat de către profesoara de informatică 

un blog informațional: http://smnrdoidrochia.simplesite.com/, bine programat și întreținut de 

profesoara de informatică. 

h. Fizica  

Dnul profesor respecta toate etapele lectiei ca evocarea, realizarea sensului, reflexia, extinderea. 

În cadrul orelor de studiu formulează corect obiectivele lecţiei şi le adaptează situaţiei  create. 

Are o experienta de lucru foarte bogată, aplica pe parcursul lectiilor limbajul fizic in comunicare, 

22 computere(17 în reţea) 

 

 

Director 

 

Director 

adjunct 

Laboratorul de 
informatică 

Pentru cadre didactice 

  

 

Cabinet 

metodic 

 

 

anticamera 

 

 

Centru resurse 

http://smnrdoidrochia.simplesite.com/
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o tinuta si un  comportament adecvat fiind drept exemplu pentru elevi, este explicit. Depune  

străduinţă enormă la pregătirea materialelor şi aparatelor pentru demonstrarea experimentului 

fizic. Predarea materiei de studiu este însoţită de demonstrări, experimente, aplicînd metodele 

inducţiei şi deducţiei atît la lecţiile teoretice cît şi la rezolvări de probleme. Se acordă atenţie 

realizării calitative a lucrărilor de laborator şi a celor practice. Sistematic se verifică îndeplinirea 

lor de către elevi. Volumul temelor pentru acasă corespunde normelor didactice. Reuşit se 

organizează desfăşurarea lecţiei din punct de vedere metodic, ştiinţific şi educativ. Este un cadru 

didactic exigent. 

Analizînd rezultatele evaluărilor propuse în clasa a VIII-a în perioada evaluării s-a constatat: 
clasa N/el

ev 

Au 

scris 

Media evaluării 

precedente 

Nota medie % calităţii % reuşitei 

VIII 24 22 5.53 5,27↓ 4,50 85,18 

Din lecţiile asistate,  s-a demonstrat că  profesorul cunoaşte noile cerinţe curriculare, este la 

curent cu noutăţile metodice, metodologia predării fizicii, evaluarea rezultatelor şcolare. 

Activitatea profesorului este apreciată cu calificativul BINE. 

i. Chimie 

Dna profesoară, fără grad didactic, stagiu 7 ani la disciplină, Cursuri de calificare – 2016, 

activitate prin cumul, proiecte elaborate conform cerinţelor curriculare. Caietele de lucrări de 

laborator a elevilor corespund cerințelor. Evaluările sunt realizate la timp în variantă de 

calculator sunt însoțite de barem de verificare și grilă de notare. Registrele de clasă sunt 

completate cu acuratețe. În cadrul orelor  profesoara utilizeză diverse forme, metode de lucru 

pentru a realiza o lecție cît mai creativă. În cadrul  orelor  a  fost aplicat  atît lucru în grup cît și 

individual. Atenţia elevilor este menţinută pe tot parcursul lecţiilor. Metodic îşi structurează 

corect activitatea. Dezvoltă abilităţi de muncă independentă, respectiv imaginaţia şi creativitatea. 

Au fost utilizate metode ca brainstorming, arborele genealogic, diagrama Vien, explicația, 

demonstrația, utilizarea TIC în cadrul orelor de chimie.  

Analizînd rezultatele evaluărilor propuse în clasa a VIII-a ,,A”în perioada evaluării s-a constatat: 
clasa N/el

ev 

Au 

scris 

Media evaluării 

precedente 

Nota medie % calităţii % reuşitei 

VII 25 18 7,32 7,25↓ 13.00 95,66 

j. Biologie 

Dna profesoară de biologie, Grad didactic Doi, Stagiul – 18ani, Cursuri de formare – 2014. În 

urma verificării s-a constata căci documentația școlară este în ordine. Activ se încadrează în 

activitatea  comisiilor metodice din instituție, promovând lecții demonstrative în cadrul catedrei, 

Sistematic se  organizează lucrul extracurs la disciplini (olimpiade, serate, decade.. etc.)  Lecțiile 

încep cu captarea atenției elevilor, verificare orală sau scrisă cei mobilizează în activitate. 

Profesoara folosește metode obișnuite și generale cunoscute, mai foloseste și metode /tehnici de 

dezvoltare a gîndirii critice. La sfîrșitul lecției se face bilanțul activității de învățare. Profesoara 

utilizează și dezvăluie toate ideile elevilor despre conținutul lecției. Elevii lucrează după 

metodele bine cunoscute frontal, individual. Elevii sunt apreciați corect explicînd elevului nota 

primită. Prin sarcini didactice de diferit nivel profesoara diferenţiază procesul educaţional, elevul 

ştie ce trebue să facă şi cum să realizeze sarcina în timpul orei.  

Analizînd rezultatele evaluări propuse în clasa a VII-a în perioada evaluării s-a constatat: 
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clasa N/ele

v 

Au 

scris 

Media 

evaluării 

precedente 

Nota 

medie 

% 

calităţii 

% 

reuşitei 

VII-a 25 23 7,04 7,39↑ 19,04 72,72 

La concursurile  şcolare raionale 
n/r Anii de studii  Clasa  Performanţe 

1 2016-2017 VII m 

k. Geografie 

Dnul profesor, Grad didactic  Superior, Stagiul – 25 ani la disciplină, cursuri de calificare – 

2015. Baza materială este satisfăcătoare. Toate materialele cartografice, mulage, planşe, aparate 

sînt clasificate şi bine dislocate. Profesorul posedă o bună pregătire ştiinţifico-metodică la 

disciplina dată. Proiectele de lungă durată sunt în conformitate cu cerinţele curriculumului 

modernizat. Dezvoltă creativitatea la elevi: activităţi în echipe, investigaţia, algoritmizarea, 

rezolvarea de probleme. Prin sarcini didactice de diferit nivel profesorul diferenţiază procesul 

educaţional. Profesorul utilizează și dezvoltă toate ideile elevilor despre conținutul lecției. La 

toate orele s-a  utilizat materialele cartografice: hărţi, atlase, hărţi de contur. O deosebită atenţie 

acordă lucrului cu harta geografică. La finele lecţiilor se totalizează cele studiate prin intermediul 

concluziilor făcute de elevi.  

Analizînd rezultatele evaluărilor propuse în clasa a VII-a test grilă geografie în perioada evaluării 

s-a constatat: 
clasa N/ele

v 

Au 

scris 

Media 

evaluării 

precedente 

Nota 

medie 

% calităţii % 

reuşitei 

VII-a 21 14 6,82 6,66↓ 38,09 85,72 

l. Istoria Românilor și Universală şi Educaţia civică 

 Istoria Românilor și Universală cadrul didactic 1, fără grad didacic,  Educația civică și 2 ore 

Istoria –cadrul didactic 2, nespecialist. Ambii nu au susţinut stagii la disciplinele predate în 

ultimii 5 ani. Profesoarele dispun de proiectări de lungă dirată şi la ore, realizate conform 

cerinţelor curriculare. Activităţile didactice se strădue să le organizeze  interesant . Cadrul 

didactic 1 în procesul de predare-învățare-evaluare manifestă concordanță între obiective-

conținuturi-metode. Îmbină reușit înterogarea frontală, lucrul în grup, perechi. Utilizează eficient 

materialul ilustrativ,se lucrează cu dicționarele explicative, harta istorică. Formulează clar 

sarcinile de lucru, folosind terminologia și limbajul adecvat disciplinei.Monitorizează activitatea 

elevilor demonstrînd un comportament etic. Cadrul didactic II depune străduință pentru 

realizarea unui demers didactic de calitate.Valorifică specificicul disciplinei pentru formarea la 

elevi a atitudinilor și valorilor civice, utilizînd un limbaj de comunicare respectuos, motivant. 

Este pus în valoare fiecare elev. În procesul educațional aplică posibilitățile oferite de 

tehnologiile informaționale. 

  Proba de evaluare a fost propusă la clasa a VI-a, Istoria romănilor și Universală 
clasa N/ele

v 

Au 

scris 

Media 

evaluării 

precedente 

Nota 

medie 

% calităţii % 

reuşitei 

VI-a 21 14 6,91 6,18↓ 11,76 58,38 

m. Educația tehnologică 
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Dnul profesor, studii superioare, specialist, stagiu de muncă la disciplină- 5 ani, grad didactic II, 

cursuri de formare - 2014. Realizează modulul: „Activități agricole” (grupe mixte). Este în 

poseia documentației proiective. Posedă o comunicare didactică eficiență, folosind un limbaj 

inteligibil și adecvat, raportat la accesibilitatea, atractivitatea procesului de predare-învățare. 

Profesorul alocă fiecărei secvențe din lecție timpul adecvat și respectă etapele parcurgerii 

acesteia, respectând planul lecției. Pe parcursul lecțiilor au fost utilizate diverse 

tehnici:conversația dirijată, expunerea, demonstrarea, problematizarea, descoperirea,  „3 de ce”,  

„idei de buzunar”, „3-2-1”,  activitatea practică, analiza etc. Pe parcursul lucrului practic se 

respectă şi se acordă atenţie cuvenită cerinţelor tehnicii securităţii şi igienei sanitare. În timpul 

orelor profesorul utilizează TIC.  

n. Educația muzicală 

Dna profesoară, studii superioare, ,tema de cercetare “Metode moderne și tehnologii 

informaționale utilizate în cadrul lecțiilor de educație muzicală ”, сursuri de calificare/formare – 

2015 . Profesoara dispune de documentele de proiectare la educația muzicală. În cadrul lecțiilor 

sunt utilizate strategii educaționale eficiente, care asigură formarea competențelor muzicale ale 

elevilor, orientate spre perceperea subiectelor abordate, preocuparea pentru cunoașterea 

fenomenului muzical-artistic .Utilizarea eficientă a resurselor educaționale : calculator , 

proiector, de către profesor contribuie la menținerea interesului pentru studierea disciplinii 

educația muzicală, Profesoara face selectarea corectă a repertoriului muzical, conform 

conținuturilor curriculare și vîrstei elevilor, orientat spre promovarea valorilor muzicale și 

formarea competențelor elevilor de a interpeta vocal-coral creații muzicale cu și fără 

acompaniament muzical , conform negativelor muzicale. 

o. Arta plastică 

Dnul profesor, nespecialist și activează în calitate de profesor de educație plastică al patrulea an. 

Cursuri de formare continuă 2016, IȘE. Elevii de la gimnaziul nr.2 or. Drochia au participat la 

concursul raional de desene ,,Moldova la 25 de ani de independență,, ; ,,Prevenirea incendiilor,, ; 

Prevenirea dezastrului ecologic ,,și la concursul de desen pentru copiii cu CES ,,Vrem o lume 

mai bună,,. Documentația școlară este conformă curiculum-ului. În cadrul catedrei domnul 

Bînzari a participat la desfășurarea Decadei de Arte, unde a promovat abilitățile cultural- artistice 

prin mai multe concursuri de lucrări plastice, organizarea de master-class și expoziții de diverse 

lucrări confectionate de către elevi. Este de menționat, că se lucrează cu elevii dotați la 

dezvoltarea abilităților plastice.  

p. Educația fizică 

Dnul profesor, studii superioare de specialitate, studii de masterat, stagiu – 5 ani, grad didactic 

Doi, cursuri de perfecţionare -2015. Documentația școlară corespunde cerinţelor curriculare. La 

momentul controlului frontal dl profesor a organizat lecţii la compartamentul baschet în clasele 

V, VI şi a VIII -a Lecţiile sunt organizate şi desfăşurate pe teren la aer liber, (modulul atletism). 

Necătînd la lipsa de încăpere (sală de sport se află în reparaţie), timpul rece de afară, profesorul 

se străduie să organizeze diferite ştafete, jocuri mobile pentru a pregăti elevii pentru partea de 

bază a lecţiei. Majoritatea elevilor posedă o pregătire fizică bună. Fiecare elev posedă paşaportul 

sănătăţii şi caiet la obiect care îi face singuri pe elevi să-şi determine nivelul de pregătire fizică şi 

funcţională la începutul anului şcolar. Procesele verbale,regulamentele competiţiilor interne, 

registrele secţiilor sportive sunt și se află în ordinea cuvenită. Colectivul de elevi din cadrul 
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Spartachiadei raionale prestează rezultate suficiente. Din numărul total de elevi în secţii sportive 

sunt antrenaţi 41 elevi dintre care: baschet -19 şi şah 22 elevi adică 59%. 

q. Biblioteca școlară 

Bibliotecarul titular a fost absent pe parcursul evaluării. Activitatea bibliotecii școlare nu a fost 

evaluată (bibliotecarul titular la momentul inspectării era în concediu de odihnă neplătit). 

r. Activitatea educativă 

Este coordonată și implementată de directorul adjunct pentru educație, primul an de activitate.  

Documentaţia şcolară cu referinţă la educaţie deține toate compartimentele necesare. Ca 

obiective sînt propuse realizarea  activităților educative centrate pe principiile ȘPC: incluziune, 

mediu sigur, protectiv şi sănătos ,echitate de gen , implicarea/ participarea familiei şi a 

comunităţii și Asigurarea accesului elevilor la activităţile extracurriculare/extrașcolare și 

proiectele educaționale. Acestea contribuie la dezvoltarea competențelor integratoare care îi vor 

permite să se dezvolte pe parcursul vieții, dezvoltarea și autorealizarea. 

Activitatea metodică: Se activează după un regulament ce este stipulat în baza Codului 

Educației, Metodologiei ANET și o comisie metodică, total 9 diriginți. Subiectele abordate sînt 

actuale, pornesc de la tema și obiectivele propuse la activitatea educativă, ce susțin cu success 

realizarea conceptului de sine; formarea nevoilor/trebuinţelor de autorealizare /actualizare; 

formarea abilităţilor de automanagement și dezvoltarea culturii  comportamentale. Acestea au 

fost realizate prin următoarele subiecte: "Educația de gen în cadrul orelor de dirigenție. " Senatul 

clasei – formă de participare a elevilor în viața școlii” „Criterii de proiectare a orelor de 

dirigenție.”; ”Autocunoașterea și atitudinea pozitivă față de sine.”   

Protecția Drepturilor copiilor este coordonată de o comisie ce identifică oportunități pentru 

crearea unui mediu educațional sigur, protector și sănătos de dezvoltare a copiilor. Aici se mai 

conține o bază de date a copiilor cu situație de risc. Indicatorul de performanță spre care tinde 

instituția la domeniul dat este Respectarea şi promovarea Drepturilor Copiilor. 

În Activitatea cu părinții obiectivul prioritar este: Responsabilizarea părinţilor și abilitarea lor 

cu cunoștințe și deprinderi în vederea îndeplinirii eficiente și protectoare a drepturilor și 

obligațiunilor de părinte, prin : Formarea unor atitudini stimulative şi de sprijin a părinilor; 

Dezvoltarea competențelor și abilităților educative ale părinților necesare creșterii și dezvoltării 

copiilor prin cunoașterea și aplicarea metodelor de educație. Anual se planifică și desfășoară cîte 

două adunări generale și patru la nivel de clasă prin care se realizează pedagogizarea părinților.În 

acest an se lucrează la cu părinții la subiectul: Metode de educație. Fiecare adunare se desfășoară 

după un generic și plan structurat.  

Grupul de lucru intrașcolar își desfășoară activitatea în baza Procedurii ANET și identifică 

oportunități pentru elevi în realizarea DC prin monitorizarea permanentă a frecvenței; prin 

dezvoltarea practicilor de prevenire și combatere a fenomenului de discriminare și violență; 

examinarea cazurilor si acordarea ajutorului pentru a solutiona problemele cu care se confrunta 

elevii. Prioritar este dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare constructivă a cadrelor 

didactice, elevilor și părinților și intervenția în cadrul comportamentelor agresive  și soluționarea 

cazurilor de violență. Toți elevii și angajații instituției cunosc mecanizmul de depunere și 

examinare a plîngerilor. La Consiliul Profesoral a fost discutați Indicatorii ANET și Eficiența 

sistemului ANET în școală.În acest an de studii au fost examinate și studiate de către școală 13 

cazuri de abuz, dintre care 8 cazuri au fost referite la APL, dintre care 2 cazuri au fost 

soluționate, iar restul parțial. Tot în acest an, 80 de părinți au beneficiat de Programul de formare 

la Metode de educație și 18 elevi la Programul de formare ,,Fir de nisip,, 
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Senatul elevilor activează pe bază de departanente, ce acționează ca un organ reprezentativ al 

elevilor cu echipa managerială..Una din activitățile de bază a Senatului a fost Turnamentul 

pentru Drepturile Omului/Copilului, unde a fost studiat nivelul de respectare a opiniei copilului 

în mediul școlar.  

Activitatea cercurilor. În acest an activează 3 cercuri, total 8 ore. Toți conducătorii de cerc 

activează în baza planului de lungă durată care conține activităţi ce corespund intereselor, 

aptitudinilor, înclinaţiilor elevilor. Performanțele cercurilor pe interese și secțiilor sportive 

Pentru anul școlar 2016-2017 
1  Sărbătoarea ″ Limba noastră″ Participarea  

2 Festivalul raional de  Obiceiuri și Tradiții de Anul 

Nou ″ Gerar″ 

Participarea  

3 Concursul ecologic în cadrul săptămînii ″ 

Săptămînii utilizării raționale a apei″ 

( desen) 

Premiul I 

Diplome de participare 6 

 

4 Concursul ″ Migrația prin ochi de copil″ Participare  

5 Concurs de desene cu genericul ″Sănătatea ta - 

dreptul tău, viitorul tău!″ 

 

Participare  

6  Concurs de desene cu genericul ″ Ziua olimpică″ participare 

Anul 2016-2017 

1 Festivalul –concurs ″ Portativul Speranțelor″ Participare 

2 Festivalul ″ Tradiții și obiceiuri , creștine de 

iarnă″ 

 Participare  

3 Eminisciana 2016 Participare 

4 Concert ″ Cu drag de primăvară″  Participare 

5  Concursul ″Festivalul Pascal″ Participare 

6 Tîrgul brazilor de Crăciun Participare 

7 Concursul ″ Cea mai originală ikebană″ Participare 

8 Tîrgul Mărțișoarelor  Participare 

9 Concurs de desen ″ Moldova la 25 de ani de 

independență″ 

Locul III 

Documentația diriginților: 

Fiecare diriginte deține un portofoliu în care se găsesc materiale –suport pentru activitatea de 

diriginție, procesele verbale de la adunările cu părinții. Un element important al documentației 

este Agenda dirigintelui. Din agendă se constată că se lucrează cu elevii ce necesită o atenție 

sporită, cu familiile vulnerabile.  

Orele de dirigenție: 

Clasa 5. Se respecta etapele orei dar se pierde semnificația acestor etape. Pune accent pe 

motivarea tuturor elevilor , orice opinie este acceptată. Se utilizează mai multe strategii, 

accesibile vîrstei Din toate aceste strategii, era necesar de a selecta una (de ex. Studiul de caz-

filmulețul) prin care să ofere cunoștințe și să-i ajute pe elevi să elaboreze reguli importante 

pentru viață. Finalizarea cu metoda de lucru individual ,,Diploma mea,, este fosrte reușită, dar sa 

oferit puțin timp și elevii nu au reușit să realizeze și cel mai important să se expună.  

Clasa VI respectă etapele lecției. În cadrul evocării fiecare elev s-a expus, ceia ce a oferit o 

implicare activă a elevilor pe tot parcursul orei. Subiectul s-a dovedit a fi necesar pentru elevi. 

Formele de lucru aplicate: individual și grup. Atenția și motivația elevilor este menținută la nivel 

pe tot parcursul orei. Se cere și se acceptă părerea de la toți elevii. Elevii au elaborat  o lucrare 

comună în care sau regăsit fiecare, ceia ce a constituit și extinderea temei pînă la sfîrșit de an 

școlar. 

Clasa VII. Obiectivele nu sînt elaborate reușit. Lipsește obiectivul care trebuie să dezvolte 

abilități. Se respectă etapele orei, dar se pierde semnificația etapelor, deoarece strategiile au fost 
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selectate nereușit. Subiectul se referă la profesie, dar se pune accent pe carieră. Cunoștințele 

oferite au fost minime, iar formarea atitudiniilor și a comportamentului nu sa realizat.  

Dna director adjunct pe educație are o responsabilitate de organizare optimă şi eficientă a 

procesului educativ, respectă cu stricteţe regimul intern de funcţionare a gimnaziului, susţine 

modul de pregătire a diriginţilor şi monitorizează organizarea ,desfăşurarea şi evaluarea 

activităților extrașcolare și a concursurilor Are un plan de activitate foarte bine structurat cu 

toate compartimentele necesare pentru a promova activitatea educativă.  

s. Serviciul Asistență Pedagogică 

În instituție 29 elevi au fost identificați cu cerințe educaționale speciale. Activează 4 cadre 

didactice care suplinesc 3 unități de cadru didactic de sprijin. 

IP Gimnaziul nr. 2 or. Drochia dispune de o sală pentru CREI dotată corespunzător. În CREI se 

perfectează și se completează continuu dosarele pentru fiecare copil care beneficiază de serviciile 

recomandate de SAP. La compartimentul actelor organizațional-metodice am identificat prezența 

parțială a planurilor anuale pe perioada celor trei ani de activitate, planurilor săptămînale și a 

celor zilnice. Activitatea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare își desfășoară activitatea după 

un plan bine structurat și lucrativ.Toate cadrele implicate au elaborat o bază de date a 

beneficiarilor unde se regăsește informația privind serviciile oferite fiecărui copil, tipurile de 

suport și datele despre familia copilului.  

În cadrul activităților de ludoterapie asistate la CDS am observat: îmbinarea armonioasă a 

TIC-ul cu explicațiile individuale pentru fiecare copil, elaborarea unor algoritmi de lucru la 

matematică, la caracterizarea unor personaje, discutarea unor acțiuni ale personajelor pe baza 

secvențelor vizionate.  

Despre activitățile desfășurate în CREI, de către CDS, se remarca următoarele: activitățile se 

desfășoară în grupuri mici, se păstrează etapele unei lecții obișnuite (evocarea, realizarea 

sensului, reflecția), se organizează jocuri dinamice, se lucrează cu fiecare elev individual la 

necesitatea care o are, se dozează timpul pentru a nu surmena copiii. Se cere de menționat 

răbdarea și tactul pedagogic de care dau dovadă doamnele în lucrul după ore cu copiii. 

t. Alimentația elevilor 

Autorizație sanitară prezentă. Ordinul Cu privre la alimentaţia elevilor din clasele primare este 

emis corect, cu responsabilităţile actorilor implicaţi. Instituţia alimentează  77 de copii, și 

numărul de locuri în sala este de 80. Se respectă regimul sanitaro-igienic, normele de alimentaţie, 

varietatea raţiei alimentare. Este întocmit meniul pentru 10 zile,  meniul zilnic. Depozitul de 

păstare a produselor este amenajat. Actele de calitate a produselor, de conformitate a  acestora 

sunt conform regularităţilor. Cerinţele  de păstrare şi receptrare a produselor alimentare  se 

respectă. Asistenta medicală duce evidenţa gramajului şi a porţiilor de control. Documentația 

școlară cu privire la alimentație este în ordine, dar nu  la timp.  

u. Securitatea vieții elevilor 

Este asigurată tuturor elevilor pe toată durata programului şcolar şi la toate activităţile şcolare şi 

extraşcolare realizate, inclusiv în timpul transportului elevilor (dacă este cazul). Toată 

documentația la acest capitol este în ordine. Persoana responsabilă în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă e numită doamna profesoară de limba rusă cu stabilirea atribuţiilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. S-a constatat prezenţa listelor instrucţiunilor de 

securitate, aprobate Elevii se instruiesc înainte de fiecare vacanță. La disciplinele tehnologice: 
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educația tehnologică, educaţia fizică, informatică, chimie, fzică, biologia, sala de sport  sunt 

registre cu regulile de securitate. Evident este serviciul de poliție, care discută cu elevii, se fac 

întîlniri, vizite la sărbători și la necesitate sau chemare.  

v. Reparația instituției și pregătirea către perioada de termoficare 

Administraţia se preocupă de asigurarea condiţiilor optime. În şcoală e cald. Fochiştii trec la timp 

instrurea, au certificatele în ordine. Responsabilul de cazangerie realizează măsurile de 

profilactică. Agendele și registrele se completează corect. Cheltuielile bugetare se gestionează 

eficient. Astfel în ultimii ani s-au realizat următoarele lucrări în sumă de : 2013-2014: reparaţie 

curentă a edificiului  în suma de 39 704 lei - vopsirea suprafeţelor: coridoare, clasele, cantina, 

sala de spot, de festivităţi etc;  2014-2015: reparaţia capitală a două WC pentru copii şi  reparaţia 

curentă a clădirii şcolii în sumă de  68689,26 lei; 2015-2016: reparaţia capitală a holului şi a WC 

pentru adulţi - 98739 lei şi reparaţie curentă - 7974 lei. 

w. Protecţia antiincendiară și securitatea traficului rutier 

Sunt schemele de evacuare aprobate. Extinctoarele sunt prezente și amplasate conform 

normativelor. Este emis Ordinul  referitor la protecție despre numirea responsabilului de 

securitatea antiincendiară. Există Autorizația pozitivă la serviciul antiincendiu. Securitatea 

traficului rutier e realizată la orele de dirigenție. Se organizează conform unui plan eficient 

activități distincte în cadrul Decadei securității rutiere. La educația tehnologică la treapta 

gimnazială sunt ore în care se studiază subiecte din securitatea traficului rutier. În instituție la 

acet compartiment  s-a atestat un portofoliu specializat în care se stochează materialele de la 

activitățile desfășurate în contextul securității traficului rutier: proiecte didactice, demersuri, note 

informative, rapoarte, chestionare, procese-verbale.  

8. ACTIVITĂȚI MAI PUȚIN VALORIFICATE 

a. Activitatea Managerială 

La proiectarea întrebărior pentru Consiliul de administrație nu s-a ținut cont de Regulamentul-

cadru de organizare şi funcționare a consiliului de administraţie din instituţiile de învăţămînt 

general, Capitolul II, Art.4. – Competențe ale Consiliului de administrație. Sunt suprasolicitate 

ședințele Consiliului Profesoral:art 103 Consiliul profesoral se întruneşte de cel puţin 5 (cinci 

ori) pe parcursul anului şcolar: 3 trei) şedinţe organizatorice –( începutul anului şcolar, sfîrşitul 

semestrului I, sfîrşitul anului şcolar) şi 2 şedinţe tematice. Regulamentul de organizare și 

funcționare a instituției, necesită precizări referitoare la obiectivele unei școli de circuscripție; 

Programul de dezvoltarea aprobat în anul 2015 necesită, revizuire reeșind din condițiile actuale 

ale instituției. 

b. Formarea continuă: 

În strategia de formare a gimnaziului sunt stipulate asistenţele reciproce, însă pe moment nu au 

devenit un parteneriat benefic pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Rămân la 

nivel de asistenţă. Nu se discută în cadrul şedinţelor comisiilor metodice de specialitate. În 

procesele-verbale ale şedinţelor comisiilor metodice propunerile sunt generale, nu au termen de 

realizare. 
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c. Învățămîntul primar: 

Nu este urmărit şi interpretat constant progresul şcolar al elevilor. Resursele temporare să fie 

distribuite corect pentru fiecare etapă a lecției și volumul și complexitatea sarcinilor date. Unele 

proiecte de lecții au căpătat valențe  sporite prin simplitate și operaționalitate, în sensul 

transpunerii în activitatea cu elevii. Caietele elevilor nu sunt verificat sistematic. Să se acorde 

atenţia formării abilităţilor de comunicare orală şi scrisă, abilităţilor de scriere caligrafic 

dezvoltării gîndirii logice a elevilor și aranjarea în pagină. La proiectarea şi realizarea 

conţinutului lecţiei nu se respectă tipul lecţiei și dozarea eficientă a timpului. Sarcinile pentru 

acasă nu sunt selectate corect și anume compunerile să fie realizate în clasă și nu pentru acasă. 

(la domiciliu se face doar transcriere).Implementarea ECD (evaluarea criterială bazată pe 

descriptori) nu este realizată de fiecare dată cu succes. 

d. Limba și literatura română. 

La unele cadre didactice se remarcă o mai slabă pregătire de lecţii, probabil şi din cauza 

numărului redus de ore alocate practicii pedagogice şi metodicii disciplinei; Uneori s-a constatat  

necunoaşterea şi neutilizarea corectă a unor termeni; În unele cazuri sunt probleme cu 

gestionarea optimă a timpului didactic şi cu densitatea lecţiei; Nu întotdeauna sunt folosite 

metodele active de învăţare; Se observă o insuficientă preocupare pentru dotarea cabinetului de 

Limba şi literatura română, fie din lipsa resurselor financiare, fie din lipsă de interes; 

Neprezentarea unor concluzii la finele activităţii didactice; Insuficienta preocupare din partea 

unor cadre didactice pentru participarea elevilor la olimpiade şi alte concursuri; În timpul 

lecţiilor, nu se lucrează diferenţiat cu elevii în vederea valorificării potenţialului intelectual al 

elevilor dotaţi, ce pot realiza performanţe; Neverificarea caietelor de lucru ale elevilor în mod 

sistematic şi calitativ; Nu se dă diferenţiat pentru acasă, nu se propune de studiat anumite 

conţinuturi teoretice; Discrepanţa între media la examen şi media şcolară. 

e. Limba engleză și limba rusă 

La proba de evaluare la limba rusă, la clasa a VIII-a, propusă de DÎTS în cadrul controlului 

frontal, din 24 elevi pe listă, la începutul orei erau 12 elevi, pe parcurs au mai venit încă 6 elevi, 

ultimul s-a prezentat cînd au mai rămas 25 minute pînă la sfîrșitul orei. 6 elevi au absentat. 

Starea caietelor: aspectul şi corectitudinea înscrierii temelor, verificarea şi corectarea greşelilor 

comise, formarea unor deprinderi de înscriere a datei şi genericului orei impun o atitudine din 

partea ambelor profesoare. La limba engleză vocabularele nu sânt sistematic verificate-serii 

întregi de cuvinte nu au transcriere și traducere. La lecțiile de limba rusă este necesar dozarea 

timpului. Nu se face analiza probelor de evaluare sub formă de diagrame, procentual ect. Se face 

abuz la utilizarea tehnologiilor informaţionale, neglijind alte metode și tehnici planificate. La 

planificarea activităților nu totdeauna se ţine cont de particularităţile de vîrstă a elevilor.(limba 

rusă, clasa V). Nu se lucrează diferenţiat. La lucrul cu lexicul nou nu se utilizează dicţionarele. 

Se propune atât la limba engleză cât și la limba rusă utilizarea unui tabel fonetic, care ar facilita 

pronunțarea unor cuvinte mai dificile (excepții). Lipsește sau nu este suficient suportul de 

gramatică; materiale didactice: imagini, jocuri didactice. Nu se lucrează cu antonime și sinonime.  

f. Matematica 

Ar fi bine ca profesoara să fomuleze mai concis obiectivele orelor, să varieze formele şi 

metodele de desfăşurare a lecţiilor. Să promoveze la ore folosirea metodelor de învăţare în baza 
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principiilor didactice generale, mai ales la expunerea temei noi. Permanent să se bazeze pe 

materialul din repetare, să respecte dozarea timpului, motivarea notelor, să perfecţioneze la elevi 

folosirea vacabularului matematic. 

g. Fizica 

Obiectivele lecţiei să fie generalizate la finele ei. Gestionarea corectă a timpului real pentru 

fiecare secvenţă a demersului didactic 

h. Chimie 

Lecțiile nu se petrec în cabinetul de chimie în instituție nici nu există cabinet de chimie și nici 

laborator dotat cu substanțe și soluții necesare pentru a îndeplini programa de studiu. Lipsește 

sistemul periodic în cadrul orelor. Lipsesc diverse scheme tabele care ar fi de ajutor elevilor la 

procesul de  predare –învățare-evaluare. Din cauza lipsei de reactive chimice necesare, nu se pot 

îndeplini toate experimentele în cadrul orelor.  

i. Biologie,  

Elevii nu sunt puși în situație de problemă la unele porțiuni de temă. Folosirea a mai multor 

materiale ilustrative, didactice. Folosirea TIC-ului la ore este în doze foarte mici. Se lucrează mai 

mult frontal cu elevii evitându-se celelalte forme de activitate. De propus elevilor de a elabora 

niste reguli de protectie a organismului uman împotriva maladiilor eriditare. Foarte puțin se 

utilizează la ore materialul didactic posibil și existent în instituție. 

j. Geografie 

Nu se dozează corect timpul pentru etapele finale ale lecţiei: revenirea la obiectivele lecţiei, 

notarea , sarcini pentru lecţia viitoare –se face după sunet.Lecţiile se desfăşoară în clase. 

Accesorii pentru lecții (hărți, TIC, mulage). 

k. Istoria Românilor și Universală. Educația civică. 

Cadrul didactic 1 insuficient este utilizată competența digitală. Profesorii nu au susținut cursuri 

de formare. În cadrul comisiei metodice nu a fost propusă tema de cercetare propusă pentru 

disciplinele socio-umanistice; La cadrul didactic 2 nu sunt corectate la moment inexactităţile 

comise de elevi; puţin se operează cu opiniile copiilor, nu se cere argumentarea ideelor, 

generalizări şi  aprecieri proprii; insuficient este utilizat materialul cartografic. 

l. Educația fizică 

Prosfesorul organizează lecţii de evaluare la alergarea de viteză 60m. neavînd marcate piste de 

alergări, linia finiş şi start este imposibil de a aprecia elevul corect şi nu face faţă cerinţelor .În 

registru sunt notate lectii cu obiectivul „Sărituri în lungime cu elan” dar groapa de sărituri nu 

există . Terenul de volei nu este marcat. Unde să desfăşoară lecţiile este o mizerie totală sticle 

stricate ,hîrtiii ,adică nu se respectă tehnica securităţii la orele de educaţie fizică. Este de dorit de 

a aface ordine şi în cabinetul de educaţie fizică unde totuş nu prea străluceşte de mulţi ani. 

Colectivul de elevi nu a participat la Olimpiada de educaţie fizică a. 2017.  

m. Arta plastică 
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La planificarea de scurtă durată să se adapteze conținutul științific în raport cu capacitățile 

elevilor pentru a fi asimilat eficient de către elevi.; să se utilizeze metode interactive adaptate 

obiectului, ceia ce ar spori predarea centartă pe elev. Este bine că se aplică TIC pentru a 

vizualiza reproducțiile pictorilor de către elevi, dar, lipsește exemplul propriu de a lucra cu 

creionul și acuarela pentru menținerea interesului elevilor și disciplina predată. Lipsesc 

metodelle interactive în predarea obiectului. 

n. Activitatea educativă 

În cadrul activității metodice permanent se aplică chestionare, sondaje cu scop de a monitoriza 

îndeplinirea planului și identificarea problemelor elevilor. Acest moment aici s-a stopat, 

deoarece nu este utilizat ca componentă cheie a procesului de proiectare din momentul ce sa 

identificat o problemă. În cadrul controlului și dirijării activității educative se neglijază 

necesitatea celor ce trebuie de întreprins pe parcurs pentru a preveni/diminua pe viitor 

problemele ce au fost identificate. În proiectare în cadrul senatului s-a constatat că opinia 

copilului nu tot timpul este acultată și luată în serios de către profesor, cu excepția organizării 

activităților extrașcolare. 

o. Educația muzicală 

Nu sa acordat atenție corespunzătoare pentru determinarea sentimentelor , emoțiilor și trăirilor 

elevilor transmise de mesajul muzical , audiția cercetătoare , descoperirea imaginii muzicale .Nu 

s-a respectat corect tehnologia didactică a audiției muzicale, argumentarea răspunsurilor în 

cadrul analizei-caracterizare muzicală . Termenii muzicali nu au fost exlpicați accesibil pentru 

elevi, nu se axează pe experiența și cunoștințele elevilor și nu s-a optat pentru descoperirea 

acestora în cadrul audiției muzicale și intepretării vocal–corale. Nu se lucrează la fredonarea 

temelor / laitmotivelor creațiilor din tezaurul muzicii naționale și universale .  

p. SAP 

Elevii cu CES primesc foarte multe teme pentru acasă, din manuale, din caietele 

suplimentare ale elevilor, citirea textelor integrale, realizarea posterelor și pe care practic este 

imposibil să le realizeze cu CDS timp de 30-45 minute. Ar trebui diferențiate sarcinile pentru 

acasă pentru acești copii, CDS lucrînd intens la dezvoltarea abilităților de comunicare, de citit-

scris, calcul matematic elementar stipulate în CM al fiecărui copil. Practicarea insuficientă a 

interasistenței la ore a cadrelor didactice (în special la ciclul gimnazial) a dus la aceea că nu se 

lucrează suficient individual și diferențiat cu copiii cu necesități speciale.  

q. Alimentația și sănătatea elevilor 

 Nu se respectă timpul emiterii ordinelor cu privire la alimentaţia şcolară.  Nu se proiectează 

controale tematice/inopinate a procesului alimentaţiei cu discutarea rezultatelor acestora în 

cadrul CA. Nu s-a reparat a acoperişul şi blocul alimentar; Nu s-au trasat obiectivele operaţionale 

smartrizate, specifice Domeniului Promovarea sănătăţii; Nu s-au inserat în proiectul şcolii 

acţiuni contextuale celor trei direcţii specifice domeniului: promovarea modului sănătos de viaţă, 

alimentaţia elevilor, respectarea normelor sanitaro-igienice; Nu s-au oferit spaţii corespunzătoare 

pentru desfăşurarea operaţiilor specifice pentru pregătire ouă, pentru legume-fructe; -Nu s-a 

asigurat un spaţiu separat securuzat pentru depozitarea agenţilor de curăţare şi substanţe de 

deznfectare, cât şi pentru depozitarea materialelor şi instrumentelor de curăţare şi întreţinere.  Nu 
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s-au perfectat Fişele medicale ale elevilor; Nu s-au diversificat posterele de informare cu privire 

la promovarea modului sănătos de viaţă; Nu s-a amenajat cabinetul medical conform exigenţelor 

în vigoare. Nu s-au eliminat medicamentele şi ustensilele, care nu sunt inserate în lista celor 

recomandate în instituţia de învăţământ secundar. -Nu s-au acroșat panouri informative în clase 

ce ar conţine informații despre promovarea modului sănătos de viață; Nu s-au completat 

informaţiile pe panoul de afişaj, materiale demonstrative de activitate cu părinţii despre 

promovarea modului sănătos de viață. 

r. Reparații și pregătirea pentru perioada rece. 

Nu se  desfășoară permanent campanii de gestionare rațională a fondului bigetar al instituției și 

de atragere a resurselor extrabugetare pentru crearea condițiilor optime de desfășurare a 

procesului educațional prin realizarea reparațiilor  capitale și curente; Nu se asigură transparența 

Informației cu privire la cheltuielile pentru reparații și alte achiziții. 

s. Protecția antiincendiară și securitatea traficului rutier. 

Nu s-a elaborat un plan de acțiuni pentru  lichidarea prescripțiilor serviciului specializat; Nu s-au 

schimbat cablurle electrice deteriorate; Nu s-au efectuat măsurile ometrice; Nu s-a amplasat 

numărul suficient de instinctoare; Nu s-au completat panourile informative la subiect. -Nu s-a 

inserat un compartiment distinct în proiectul instituțional pentru promovarea sistemică a 

activității la acest domeniu; Nu s-a  monitorizat realizarea prevederilor planului cu raportare la 

CA/CP. 

9. PROPUNERI 

Propuneri echipei manageriale: 

a. Activitatea managerială 

1. În elaborarea Planului managerial pentru anul 2017-2018 să se țină cont de documentele 

reglatorii nominalizate;(august 2017) 

(pînă la 1-09-2017) 

2. Să fie revizuit Programul de dezvoltare a institituției, reeșind din condițiile și necesitățile 

actuale. 

(august 2017). 

3. Revăzut Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, cu includerea precizărilor 

referitoare la obiectivele unei școli de circuscripție. 

(pînă la 1-09-2017) 

b. Formarea continuă  

4. Propunerile din cadrul şedinţelor să fie concrete, cu termen de realizare şi să se revină la ele. 

5. De efectuat un instructaj cu privire la întocmirea proceselor-verbale ale comisiilor metodice 

de specialitate cu persoanele responsabile  

până la 01 mai 2017. 

6. Asistenţele reciproce să devină un parteneriat benefic pentru dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice. 

7. Pe parcursul anului să susţină stagiile de formare ambele cadre didactice. 
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c. Matematica 

8. De rezervat ore pentru lucru cu elevii dotaţi, pentru a obţine performanţe. 

(pentru nurmătorii ani de studii) 

9. Pentru anul următor de studii 2017-2018 de angajat profesor de matematica pe salariu de 

bază. 

(pînă la 1-09-2017) 

d. Fizica 

10. De precăutat mijloace financiare pentru înzestrarea laboratorului de fizică cu materialele 

lipsă. 

(pe parcurs)  

e. managementul TIC 

11. A se monitoriza în continuare procesul de utilizare a TIC de către cadrele didactice, 

evidențiind cadrele didactice cu experiență în domeniu. 

(permanent). 

12. A planifica finanțele respective pentru montarea unui proiector multimedia într-o sală de 

clasă disponibilă pentru toate cadrele didactice. 

(pînă la 1 mai 2017) 

13. Să se determine resursele financiare pentru schimbul adaptorului de rețea în laboratorul de 

informatică în vederea accesului la rețea locală de la toate computerele. 

(pe parcurs) 

14. A crea pagina web a instituției și a administra și monitoriza activitatea ei. 

 

(pînă la 1-05-2017) 

f. Chimie 

15. De găsit în instituție un cabinet pentru al oforma și organiza în cabinet de chimie după 

criteriile necesare și un laborator dotat nu reactivii necesari. 

(pînă la 1-09-2017) 

16.  Lecțiile de chimie să fie petrecute în cabinetul de chimie și nu în altele cabinete ca în 

prezent. 

(după necessitate) 

17. Dotarea cabinetului de chimie cu sistem periodic, tabel cu formule de calcul, tabelul 

indicatorilor cu mijloace tehnice calculator, proiector, softuri educaționale. 

(pe parcurs) 

g. Biologie 

18. Administrația școlii să contribuie la dotarea cu material didactic a laboratorului de biologie 

pentru o mai bună conlucrare a profesorului cu elevii. 

(pe parcurs) 

h. Geografie 
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19. Să procure hărți murale și globuri geografice, pentru o mai bună conlucrare a profesorului cu 

elevii la orele de geografie. 

(pînă la 30-12-2017) 

i. Educația tehnologică 

20. Întreprinderea măsurilor pentru amenajarea și dotarea atelierului școlar în spiritul timpului şi 

a ofertelor sociale, crearea condițiilor pentru desfășurarea calitativă a procesului educațional 

la educația tehnologică; 

(pînă la 1-09-2017) 

21. Dotarea clasei de menaj cu calculator conectat la Internet; 

(pe parcurs) 

22. Acordarea unei atenții deosebite autoinstruirii și formării cadrului didactic la disciplină, 

precum și obţinerii de performanţe pe parcursul activităţii; 

(pe parcurs) 

j. Activitatea educativă 

23. Să dezvolte un algoritm de identificare, prelucrare și soluționare a proplemelor cu care se 

confruntă elevii din instituție prin intermediul compartimentelor educaționale, în baza datelor 

din chestionarele pe care le realizează. 

(pe parcurs) 

24. De perfectat planul anual al conducătorilor de cerc  

(pînă la sfîrșitul anului de studii) 

25. În Planul Senatului să fie incluse activități de cercetare și soluționare a problemelor din 

mediul școlar de către elevi.(Elevii sînt incluși numai în activități xtrascolre/extracurriculare) 

(sistematic) 

k. Educația muzicală 

26. Realizarea lecțiilor  într-un cabinet amenajat , asigurarea  acestuia cu materiale necesare  

(laptop , proiector și boxe  , fișe și postere  specifice disciplinii ) pentru desfășurarea 

calitativă și adecvată a lecțiilor de educație muzicală .  

(pe parcurs )  

l. Pentru diriginți: 

27. S-a constatat că diriginții au necesitatea unor explicații concrete la desfășurarea orei de 

diriginție avînd la bază criteriile/indicatorii orei de diriginție. 

(după necesități) 

m. Alimentația și sănătatea elevilor 

28. De respectat  timpul emiterii ordinelor cu privire la alimentaţia şcolară. De proiectat 

controale tematice/inopinate a procesului alimentaţiei cu discutarea rezultatelor acestora în 

cadrul CA.  

(conform planului) 

29. De preconizat reparaţia capitală a acoperişului şi a blocului alimentar.De instalat la intrarea 

în blocul alimentar un set din 5 lavuare cu apă curgătoare şi de îndestulat cu săpun lichid. 
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(pe parcurs) 

30. De trasat obiectivele operaţionale smartrizate, specifice Domeniului Promovarea sănătăţi.De  

inserat  în proiectul şcolii acţiuni contextuale celor trei direcţii specifice domeniului: 

promovarea modului sănătos de viaţă, alimentaţia elevilor, respectarea normelor sanitaro-

igienice. 

(pînă la sfîrșitul anului de studii) 

31. De oferit spaţii corespunzătoare pentru desfăşurarea operaţiilor specifice, pentru pregătire 

ouă, pentru legume-fructe. De asigurat un spaţiu separat securizat pentru depozitarea 

agenţilor de curăţare şi substanţe de dezinfectare, cât şi  pentru depozitarea materialelor şi 

instrumentelor de curăţare şi întreţinere.  

(pe parcurs) 

32. De perfecat Fişele medicale ale elevilor. De diversificat posterele de informare cu  privire la 

promovarea modului sănătos de viaţă. De amenajat cabinetul medical conform exigenţelor în 

vigoare. De eliminat medicamentele şi ustensilele, care nu sunt inserate în lista celor 

recomandate în instituţia de învăţământ secundar. De acroșat panouri informative în clase ce 

ar conţine informații despre promovarea modului sănătos de viață.De completat informaţiile  

pe panoul de afişaj, materiale demonstrative de activitate cu părinţii despre promovarea 

modului sănătos de viață. 

(sistematica) 

n. Reparații și pregătirea către perioada rece 

33. A desfășura permanent campanii de raționalizare a fondului bigetar al instituției și de 

atragere a resurselor extrabugetare pentru crearea condițiilor optime de desfășurare a 

procesului educațional prin realizarea reparațiilor  capitale și curente; 

(permanent) 

34. A  se asigura transparența Informației cu privire la cheltuielile pentru reparații și alte 

achiziții. 

(pe parcurs) 

Propuneri cadrelor didactice: 

a. Învățămîntul primar 

1. Sarcinile pentru acasă să fie selectate și date corect. 

(sistematic) 

2. În clasa cu un număr sporit de elevi cu CES să fie evitată aranjarea băncilor pentru a lucra  pe 

grupe, pentru a evita gălăgia în clasă. 

(sistematic) 

3. De studiat  mai amănunțit Metodologia de implementare a ECD în clasa I-îi și a II-a. 

(pe parcurs) 

4. De verificat sistematic caietele elevilor. 

(sistematic) 

5. La proiectarea şi realizarea conţinutului lecţiei să se respecte      tipul lecţiei și dozarea 

eficientă a timpului. 

(permanent) 

b. Limba și literatura română 
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6. Pregătirea temeinică şi permanentă de lecţii. Gestionarea optimă a timpului didactic şi a 

densităţii lecţiei. Oferirea diferenţiată a temei pentru acasă, propunânduse de studiat anumite 

conţinuturi teoretice. Promovarea metodelor activparticipative întrun demers didactic a cărui 

coerenţă să fie evident. Oferirea feedbackului promt, corect şi stimulativ.  

(sistematic) 

7.  Preocuparea motivată pentru dotarea cabinetului de Limba şi literatura română. 

(pînă la sfîrșitul anului de studii) 

8. Diminuarea discrepanţei între media la examen şi media şcolară. Evaluarea argumentată a 

elevilor. Verificarea regulamentară a caietelor.  

(pe parcurs) 

9. Elaborarea unui plan raţional de activitate a comisiei metodice şi stabilirea responsabilităţilor 

şi atribuţiilor clare în interiorul acesteia cu scopul eficientizării activităţii didactice. Stabilirea 

în cadrul comisiei a conţinutului documentelor ce se elaborează la nivel de catedră. 

(pînă la sfîrșitul anului) 

10. Activizarea lucrului diferenţiat cu elevii în vederea valorificării potenţialului intelectual al 

elevilor dotaţi, ce pot realiza performanţe. 

(sistematic) 

c. Limba engleza și rusă 

11. Utilizarea dicţionarelor la lucrul cu lexicul nou la lecţiile de limba străină/limba rusă. 

(sistematic) 

12. Promovarea eficientă şi calitativă a activităţilor de scriere în cadrul lecţiilor de limbi străine 

şi limba rusă. Verificarea periodică şi calitativă a caietelor de clasă. 

(conform planului) 

13.  Utilizarea materialelor didactice și a suportului de gramatică la lecțiile de limba engleză/ 

limba rusă. 

(după necesități) 

d. Matematica 

14. Profesoara de matematică să acorde atenţie cuvenită cerinţelor standardelor educaţionale 

recomandate.( pe tot parcursul anului de studiu ). 

(sistematic) 

15. Fomularea mai concisă a obiectivelor la ore, 

(sistematic) 

16. Formele şi metodele de desfăşurare a lecţiilor să fie mai variate, se respecte dozarea timpului  

(sistematic) 

17. Caietele elevilor să fie verificate regulat conform instrucţiunii de verificare,  

(pe parcurs) 

18. Instruirea să fie concepută şi realizată ca proces de interacţiune a profesorului cu elevii,  

19. Asistenţa reciprocă la ore a membrilor catedrei şi lucrul cu elevii dotaţi să se activeze.  

(după necesități) 

e. Informatica 

20. Estimarea corectă temporală a evenimentelor educaționale, realizarea unui feedback la final 

de lecție, argumentarea calificativelor de apreciere pentru elevi. 

(sistematic) 
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21. De organizat o ambianță mai comodă în laboratorul de informatică, prin acoperirea parțială a 

ferestrelor și realizarea unei proiecții corecte fie pe ecran sau perete (micșorarea distanței 

între proiector și ecran). 

(pînă la sîrșitul anului de studii) 

22. Fiind foarte bune rezultatele la tehnologii informaționale, a înviora activitatea elevilor în 

cadrul orelor de programare și tendința de a participa mai activ în acest domeniu. 

(sistematic) 

f. Fizica 

23. Să aplice cerinţele standardelor educaţionale recomandate. 

(pe parcurs) 

24. De dat posibilitate elevilor să realizeze experimentele independent. 

(sistematic) 

25. Să se practice asistenţa reciprocă la ore a membrilor catedrei.  

(pe parcurs) 

g. Chimie: 

26. De a efectua scheme, fișe care ar servi drept suport pentru elevi la studierea chimiei: Tabelul 

indicatorilor, Tabel cu formule de calcul. Tabelul cu electroliți.Table cu legătura genetică 

asubstanțelor organice și anorganice.  

(pe parcurs) 

h. Biologie 

27. Să se utilizeze la ore materialul didactic distributiv, materialul viu posibil și mijloacele 

tehnice existente în instituție. 

(după necesități) 

28. Să îmbogățeacă spectrul de strategii didactice utilizate la lecții. 

(sistematic) 

29. De sistematizat materialul didactic existent conform nomenculatorului. 

(pînă la sfîrșitul anului de studii) 

30. Să-şi rezerveze timp pentru interasistenţă la orele cadrelor didactice din instituţie. 

(pe parcurs) 

i. Istoria și educația civică 

31. Întru perfecţionarea măiestriei profesionale dna profesoară de educația civică să studieze 

literatură metodică, să facă un schimb de experienţă prin asistenţe reciproce la colegii cu 

experiență; 

(sistematic) 

32. Întru evitarea eşecului şcolar mai frecvent să fie propuse teste cu conţinut divers; 

(pe parcurs) 

33. În cadrul controlului intern să fie programat controlul disciplinelor socio-umanstice. 

(pentru anul de studii 2017-2018) 

j. Educația tehnologică 
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34. Perfecționarea continuă pentru dezvoltare profesională în domeniul dat; 

(după necesități) 

35. Continuarea implementării eficiente a curriculum-ului, centrat pe formare și competențe, prin 

utilizarea adecvată a unor tehnici și metode eficiente în procesul de învățare la disciplina 

educația tehnologică; 

(sistematic) 

36. Organizarea și desfășurarea activităţilor educative menite să păstreze şi să valorifice tezaurul 

naţional al tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor populare; 

(după necesități) 

37. Selectarea în continuare a materialelor pentru portofoliu în vederea formării și evaluării 

competenţelor şcolare; 

(sistematic) 

38. Expunerea produselor și lucrărilor elevilor pentru a putea aprecia progresul realizat; 

(pe parcurs) 

39. Diversificarea metodelor de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor elevilor prin prisma 

cerinţelor curriculare; 

(sistematic) 

40. Diseminarea bunelor practice pentru cadrele didactice din raion; 

(la solicitare) 

41. Realizarea feedback-ului pentru propriul progres professional. 

(sistematic) 

k. Educația muzicală 

42. Proiectarea demersului educațional cu eșalonarea  corectă a situațiilor de învățre , a 

activităților muzicale  

( aprilie – mai ) . 

43. Studierea  literaturii metodice și de specialitate referitor la  tehnologia didactică a audiției 

muzicale , aplicarea  în practică a metodicilor și recomandărilor în domeniu . 

( Permanent ) 

44. Lucru sistematic cu elevii  referitor la formarea  vocabularului muzical prin utilizarea 

termenilor de analiză – caracterizare  , verbalizarea   trăirilor , caracterizării poetice a muzicii 

( permanent )  

45. Participarea  mai activă și motivantă în cadrul activităților extracurriculare la nivel de raion , 

motivarea elevilor spre succes și performanțe  

( pe parcursul anului de studii ). 

l. Educația fizică 

46. A întreprinde măsuri de a adduce în ordine terenul sportive, marcîndu-l corespunzător pentru 

activitățile promovate în cadrul lecțiilor. 

(pînă la sfîrșitul anului de studii) 

47. A crea și a amenaja corespunzător groapa de sărituri cu elan. 

(pînă la sfîrșitul anului de studii) 

48. Colectivul de elevi să participe la Olimpiada de educaţie fizică  

(pe parcurs) 

m. SAP 
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49.  Realizarea sistematică a lucrului individual și diferențiat în cadrul orelor cu toți copiii; 

(sistematic) 

50.  Stipularea însărcinărilor individuale pentru copii cu CES în planurile zilnice ale lecțiilor și 

activităților; 

(pînă la sîrșitul anului de studii) 

51.  Minimalizarea temelor pentru acasă pentru copiii cu necesități speciale, propunînd doar 

sarcini de nivelul cel mai ușor (recapitularea celor învățate în clasă, selectarea și reținerea 

celor mai elementare noțiuni, termeni, citirea fragmentelor din text, selectarea informației 

pentru realizarea posterelor etc. pe baza subcompetențelor primare);  

(pe parcurs) 

52.  Completarea punctelor 15 şi 16 din PEI care includ anexele suplimentare din dosarul 

copilului; 

(sitematic) 

53.  Schimbarea CREI la primul etaj și precăutarea posibilității deschiderii încă a unui Centru de 

Resurse ținînd cont de numărul mare de copii identificați cu CES (29).  

(către începutul noului an școlar) 

n. Arta plastică 

54. Să-și dezvolte abilități de lucru practic cu creionul simplu și acuarela. 

(pe parcurs) 

55. Să studieze și să aplice metodele moderne în promovarea proiectului de scurtă durată. 

(sistematic) 

10. CALIFICATIVUL EVALUĂRII 

În urma deciziei Consiliului de Administrație a DÎTS Drochia, din 04-05-2017, activitatea 

instituției: cadrelor didactice și manageriale a fost apreciată cu calivicativul __satisfăcător_. 


