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RAPORT
ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE PE SEMESTRUL I
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Aprobat în Consiliul profesoral din data de
Avizat în Consiliul de Administraţie din data de

Începutul anului şcolar 2020-2021 a avut caracteristici diferite faţă de anii şcolari
precedenţi, preocuparea principală a cadrelor didactice şi a personalului unităţii a fost
desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime, în conformitate cu
planurile cadru, ținând cont de situația epidemiologică apărută din cauza îmbolnăvirilor
cu virusul SARS-CoV-2. Chiar și în aceste condiții neprielnice, toate cadrele didactice au
urmărit dobândirea competenţelor cheie prevăzute în programele şcolare atât la
disciplinele de specialitate cât şi la disciplinele de cultură generală. În domeniul
managementului instituţional, principalele direcţii au fost organizarea, coordonarea şi
eficientizarea procesului instructiv–educativ prin activităţi de îndrumare, rapoarte şi
analize prezentate în Consiliul de Administraţie;
Perioada predării online a fost cu adevărat o mare provocare, ne-am dat seama că
cea mai mare problemă a învățării online nu sunt uneltele, ci reconectarea cu niște elevi
care nu mai sunt constrânși și controlați de cadrul rigid al școlii, redefinirea rolului
profesorilor din oameni care predau și evaluează după un scenariu predefinit în oameni
care se conectează cu elevii, le înțeleg nevoile și le facilitează învățarea autentică. Am
realizat orele online cu elevii pe diferite platforme, cum ar fi: WhatsApp, Google
Classroom, Google Meet. Am făcut tot posibilul să asigurăm calitatea actului educaţional,
am insistat pe oportunitatea studiului aprofundat dar deopotrivă le-am înţeles nevoile, am
discutat despre faptul că le-a lipsit interacţiunea directă cu colegii şi profesorii, pauzele,
atmosfera de la clasă şi freamătul din curtea şcolii. Considerăm că activitatea desfăşurată
pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2020-2021 nu a fost deloc uşoară, datorită
acestei perioade fără precedent, dar s-a făcut tot posibilul pentru a asigura calitatea actului
educaţional, dezvoltarea gândirii creative a elevilor, înţelegându-le nevoile şi sprijinindu-i
pentru a putea trece cu bine peste aceeastă perioadă plină de provocări.
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În ceea ce priveşte conţinuturile actului educaţional şi nivelul de pregătire al elevilor,
conducerea şcolii şi-a propus şi a realizat:
- cunoaşterea temeinică a curriculum-ului şi restructurarea metodologică a activităţilor în
concordanţă cu obiectivele urmărite;
- respectarea prevederilor programelor şcolare privind integrarea experimentului în
activitatea didactică şi urmărirea formării la elevi a competenţelor specifice;
- realizarea perfecţionării continue a cadrelor didactice prin participarea la acţiuni de
perfecţionare organizate de I.S.J. şi C.C.D., acţiuni proprii de perfecţionare la nivelul
catedrelor şi comisiilor, înscrieri la grade didactice etc.;
- monitorizarea ritmicităţii şi obiectivităţii evaluării şi notării elevilor.
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii
metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul
secretariat, referindu-se la perioada 01.09.2020- 01.02.2021.
Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului
de Activităţi elaborate pentru atingerea următoarelor obiective:

1.

CURRICULUM
Personalul didactic din cadrul şcolilor localităţii noastre şi-a organizat şi
desfăşurat activitatea în semestrul I al anului şcolar 2020-2021 în conformitate cu
normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională
ale MEC, precum şi cu respectarea misiunii şcolii, a scopului şi a obiectivelor cuprinse în
planul managerial având ca obiective generale:
a) Cunoaşterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei şcolare în vigoare;
b) Asigurarea eficienţei activităţii manageriale;
c) Aplicarea unor modalităţi eficiente de evaluare şi control a activităţii didactice şi
educative;
d) Asigurarea resurselor materiale;
e) Valorificarea eficientă a resurselor umane din şcoală;
f) Desfăşurarea eficientă a activităţilor didactice din perspectiva finalităţilor
şi a obiectivelor ciclurilor curriculare precum şi a profilului de formare a elevilor;
g) Instituirea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional şi social;
h) Continuarea eforturilor pentru personalizarea şcolii;
i) Dezvoltarea unor strategii menite să atragă elevii capabili spre performanţă.
Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor
indiferent de mediul din din care provin, şanse egale de studiu, protecţie socială,
dezvoltare intelectuală şi a carierei, prin întărirea şi diversificarea laturii formative a
procesului educaţional. În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale
care au fost urmărite în acest semestru:
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor
legale şi a metodologiilor specifice;
• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi;
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• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi
procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice
de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.);
• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;
• Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale şi a olimpiadelor şcolare;
• Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi
practicilor societăţii democratice.
2. MANAGEMENT ŞCOLAR
În vederea realizării obiectivelor propuse în planul de dezvoltare instituţional pe
termen lung, planul managerial pe termen mediu şi scurt al şcolii precum şi în planurile
manageriale ale catedrelor, comisiilor metodice, comisiilor pe probleme s-au asigurat:
 responsabilităţi pentru fiecare membru al C.A.;
 monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de către membrii C.A.,
responsabilii comisiilor metodice, a comisiilor pe probleme şi prezentarea de rapoarte
periodice;
 valorificarea concluziilor desprinse în comisiile metodice, C.P., C.A. şi luarea de
măsuri ce se impun în vederea proiectării viitoarelor activităţi;
 participarea la activităţile comisiilor metodice;
 coordonarea activităţilor comisiilor pe probleme;
 control periodic al activităţilor compartimentelor auxiliare - secretariat, administraţie;
 monitorizarea activităţii cadrelor didactice prin controlul documentelor şi al
activităţilor on-line;
 delegarea de sarcini – fiecare responsabil de comisie şi-a întocmit plan managerial şi
şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu programul de activităţi;
 Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de
vedere organizatoric, funcţional şi legal);
 Elaborarea proiectului planului de şcolarizare;
 Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale
propuse;
 Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.
2.

RESURSE UMANE
La acest capitol am urmărit:
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale
de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin participarea la activităţi de
perfecţionare;
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Realizarea evaluării personalului.
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4. PARTENERIATE, PROGRAME ŞI PROIECTE
În cadrul unităţii noastre şcolare s-au desfăşurat unele proiecte şi programe de
interes local în special dar cu oarecare reţinere în mare parte din lipsa mijloacelor
materiale. Pentru realizarea acestui obiectiv se simte nevoia ca profesorii să se implice
mai mult în organizarea unor proiecte locale, la nivelul claselor, astfel încât toţi copiii să
aibă şansa să participe. Aceste proiecte nu trebuie să fie de anvergură, ci prin conţinutul
lor să antreneze copiii în activităţi care să-i ajute la reconsiderarea atitudinii faţă de
şcoală, faţă de natură, faţă de societate. În semestrul care a trecut această activitate a fost
orientată spre următoarele obiective:
 Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi
parteneriate cu unitatea de învăţământ;
 Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală;
 Organizarea de activităţi de informare a noilor metode de desfăşurare a procesului de
învăţământ;

5. RESURSE MATERIALE
Ca urmare a bunei colaborări cu Primăria Spulber şi cu ISJ Vrancea nu am
întâmpinat dificultăţi în ceea ce priveşte asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării
activităţii în bune condiţii. Am acordat atenţie sporită asigurării sumelor necesare pentru
cheltuielile de personal precum şi pentru cele curente şi nu au fost probleme în acest sens.
Au fost achitate la termen facturile la utilităţi precum şi cele pentru diverse
prestări de servicii. Ca obiectiv prioritar a fost şi aprovizionarea tuturor unităţilor şcolare
cu lemne de foc, la începutul anului şcolar fiind încheiată această acţiune.
Am avut în vedere protecţia personalului şi al elevilor prin igienizarea spaţiilor
şcolare şi prin aprovizionarea cu materialele necesare (măşti de protecţie, dezinfectanţi,
produse de curăţenie).
Ca obiective de ordin general am avut în atenţie:
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.
6. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE
S-a realizat îmbunătăţirea comunicării organizaţionale prin afişarea la timp a
tuturor materialelor apărute, a fost asigurată funcţionalitatea mijloacelor de comunicare
existente la nivelul şcolii noastre, au fost convocate şedinţe cu cadrele didactice şi cu
membrii CA conform planificării sau de câte ori a fost necesar. Activitatea cu publicul s-a
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derulat corespunzător, au fost rezolvate la timp toate solicitările părinţilor, ale cadrelor
didactice sau ale altor persoane.
Am urmărit promovarea imaginii şcolii prin diverse activităţi şi prin actualizarea
site-ului şcolii. În perioada următoare dorim activarea unui forum pe site precum şi
elaborarea unor chestionare on-line.

ANALIZA ACTIVITĂŢII
SITUAŢIA LA ÎNVǍŢǍTURǍ

1.

Dacă avem în vedere coeficientul de promovare de aproape 100 % înregistrat în acest
semestru, putem să afirmăm că situaţia şcolară este bună. Acest lucru însă nu trebuie să
ne mulţumească pentru că nivelul de cunoştinţe însuşite de elevi este din ce în ce mai
scăzut. Îngrijorător este faptul că interesul elevilor faţă de activitatea şcolară se
diminuează iar efectele se văd în rezultatele obţinute de elevi la testele periodice de
evaluare, la teze, la concursuri şcolare sau la examenele de sfârşit de ciclu. Deşi au fost
purtate discuţii destul de dese cu părinţii elevilor, nu au fost obţinute rezultatele scontate
cu toată strădania depusă de cadrele didactice.
La sfârşitul semestrului I, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel:
Învăţământ preşcolar
Preşcolari înscrişi la început de an şcolar
2020-2021
31

Clasa

CP
I
II
III
IV

Înscrişi
la
Rămaşi
Promoînceputul la sfârşitul
vaţi
anului
sem. I
şcolar

22

22

22

21

18

18

19

19

22
17

Preşcolari rămaşi înscrişi la sfârşitul
semestrului I
30

Promovaţi cu medii

Situaţii
neîncheiate

Corigenţi

5-6.99 7-8.99 9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

21

21

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

-

-

-

-

-

-

-

5

V
VI
VII
VIII
Total

29

27

26

-

12

14

-

-

1

-

-

21

20

20

-

8

12

-

-

-

-

-

13

13

13

3

5

5

-

-

-

-

7

7

7

-

2

5

-

-

-

-

-

171

163

162

3

27

36

-

-

1

-

2. FRECVENŢA ELEVILOR
Avem o frecvenţă foarte bună a elevilor la cursuri, atât la ciclul primar,
unde nu au fost înregistrate absenţe, cât şi la ciclul gimnazial, unde s-a înregistrat un
număr de 2 absenţe.
Total absenţe
2

Clasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Absenţe motivate
-

3. PERSONAL DIDACTIC
Încadrarea cu personal didactic a fost realizată conform proiectului schemei de încadrare
pentru anul şcolar 2020-2021 aprobat de ISJ Vrancea şi care a avut la bază planul de
şcolarizare şi planul cadru de învăţământ pentru ciclul primar şi ciclul gimnazial.
12
10

8
6
Series1

4
2
0
Educatoare

Învăţători

Profesori

Încadrare 2020-2021
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În acest an şcolar beneficiem de o încadrare bună, întregul personal didactic fiind
calificat. Posturile existente la nivelul unităţii noastre şcolare au fost ocupate cu normă
întreagă sau cu fracţiuni de normă de către 19 de cadre didactice: 2 educatoare, 7
învăţători şi 10 profesori, majoritatea cu suficientă experienţă didactică. Am remarcat
disponibilitatea cadrelor didactice în direcţia participării la diverse forme de perfecţionare
pornind de la nivelul comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice şi până la cursurile
organizate de instituţiile abilitate în acest sens.

Total posturi/
catedre
Educatoare
Învăţători
Profesori
TOTAL

2
7
10
19

Debutant
1
1

Din care ocupate cu personal care
are gradul:
I
Def.
II
1
2
3

1
2
3

2
5
5
12
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4. STAREA DISCIPLINARǍ
Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin
situaţiile discutate în cadrul Comisiei de disciplină.
În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în modul următor:
CLASA
CP
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL

EFECTIV ELEVI
22
18
19
21
16
27
20
13
7
163

NOTE ÎNTRE 9,99 şi 7
-

NOTE SUB 7
-

Situaţia prezentată este destul de aproape de adevăr deoarece în acest semestru nu au
fost înregistrate abateri deosebite de la disciplină. Această stare de lucruri este şi urmarea
bunei colaborări şcoală - familie şi a supravegherii permanente a elevilor de către
personalul şcolii.
5. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC
La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele Comisii: Comisii
metodice : Comisia profesori-diriginţi pe două compartimente: Socio-umane şi
Matematică şi Ştiinţe, Comisia învăţători-educatoare, Comisia pentru monitorizarea stării
de disciplină, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie.
Comisii pe probleme: Comisia pentru protecţie civilă şi apărare în caz de dezastre,
Comisia pentru acordarea ajutoarelor pentru elevi, Comisia de inventariere şi casare.
Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost
elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.
Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat
în conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste
predictive la toate disciplinele, s-au întocmit planificările în concordanţă cu rezultatele
înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învăţare s-a făcut în general în
concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a
constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că
folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale
claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea cazurilor.
Una dintre procupările permanente ale conducerii şcolii precum şi a profesorilor
diriginţi a constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative specifice (Metodologia Evaluării
Naţionale, Legea educaţiei naţionale, Legea calităţii în educaţie ş.a. actualizate) atât în
cadrul consiliilor profesorale cât şi la clase cu elevii şi părinţii.
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Analizând procesul de învăţământ pe nivele şi discipline, putem face următoarele
aprecieri :
1. Învăţământul preprimar se desfăşoară în două grădiniţe : Spulber şi CarşocheştiCorăbiţa. În toate aceste unităţi avem numărul legal de copii. În unităţile pe care le-am
vizitat am constatat că în general copiii frecventează în mod regulat grădiniţa. Doamnele
educatoare se străduiesc să fie cât mai apropiate de copii şi să-i ajute atunci când
întâmpină greutăţi.
La Grădiniţa Spulber, unde este profesor pentru învăţământ preşcolar doamna
Măciucă Sinica, există un spaţiu şcolar modern, activităţile desfăşurate sunt bine pregătite
şi majoritatea copiilor sunt solicitaţi să participe la activităţi. Elevii care urmează să fie
înscrişi în clasa pregătitoare lucrează pe caiete speciale, preşcolarii tratează cu seriozitate
problemele care li se cer. Doamna educatoare este foarte apropiată de copii şi îi
încurajează atunci când sunt în dificultate. Lecţiile desfăşurate de doamna educatoare sunt
bine organizate, folosind materialul didactic din dotare cât şi materiale confecţionate.
Materialele sunt reînnoite permanent în concordanţă cu cerinţele fiecărei activităţi.
De asemenea am remarcat în mod deosebit frecvenţa foarte bună a copiilor la cursuri atât
fizic cât şi online. Apreciez activitatea doamnei educatoare ca fiind foarte bună.
La Grădiniţa Carşocheşti, doamna profesor pentru învăţământ preşcolar Drăgan
Mariana depune mult suflet şi desfăşoară activităţi frumoase şi interesante. În fiecare zi se
constată o prezenţă bună a copiilor la grădiniţă sau la orele online. Caietele copiilor sunt
curate şi îngrijite, este utilizat foarte mult material didactic confecţionat, actualizat în ton
cu anotimpul în care ne aflăm. Şi aici copiii care urmază să fie înscrişi în clasa
pregătitoare sperăm să se integreze cu uşurinţă în noul program. Apreciez activitatea
doamnei educatoare ca fiind foarte bună.
2. Învăţământul primar se desfăşoară în trei şcoli cu clasele CP-IV şi una cu clasele
CP-VIII în care frecventează cursurile un număr de 162 elevi. Nu avem elevi neşcolarizaţi
şi nici situaţii de abandon şcolar iar în ceea ce priveşte frecvenţa nu sunt probleme
deosebite.
La Şcoala Gimnazială Spulber îşi desfăşoară activitatea domnul profesor pentru
învăţământ primar Măciucă Alin-Marian la clasa I, domnul profesor pentru învăţământ
primar Măciucă Culai la clasele a III-a şi a IV-a, doamna învăţătoare Tudose IulianaCamelia la clasele CP şi a II-a. Elevii învaţă într-o şcoală modernă care corespunde
cerinţelor actuale pentru desfăşurarea unui proces instructiv-educativ de bună calitate.
Sub îndrumarea domnilor învăţători elevii au contribuit la înfrumuseţarea sălilor de clasă
şi dotarea cu diferite materiale. În urma vizitelor efectuate în mod frecvent prin sălile de
clasă, am constatat că elevii au o ţinută vestimentară îngrijită, cursurile sunt frecventate
cu regularitate, cei mai mulţi elevi stăpânesc noţiunile de bază şi doar un număr mic de
elevi întâmpină greutăţi în asimilarea cunoştinţelor.
Având o activitate destul de îndelungată la catedră, domnii profesori reuşesc să
găsească metodele cele mai potrivite de predare şi de însuşire a noilor cunoştinţe, elevii
au formate deprinderi de muncă independentă iar temele sunt verificate la timp, cu
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observaţiile necesare. În afara manualelor se folosesc culegeri, dicţionare şi alte materiale
ajutătoare. Temele pentru acasă sunt selecţionate cu grijă şi se dau explicaţiile necesare.
Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de
relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, sistemul de învăţare şi
evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. Activitatea
zilnică la clasă se desfăşoară individual sau în grup, se folosesc fişe de lucru ţinându-se
cont de dotarea intelectuală a fiecărui elev.
La toate clasele s-au elaborat teste de evalure iniţială, formativă şi sumativă însoţite
de descriptori de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat
că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate
în ceea ce priveşte învăţarea.
Relaţiile cu elevii s-au bazat pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi
înţelegere, afectivitate. Evalurea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o
imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi
realizării lor. Apreciem activitatea domnilor învăţători de la Şcoala Gimnazială Spulber
ca fiind foarte bună.
La Şcoala Carşocheşti, unde îşi desfăşoară activitatea domnul profesor pentru
învăţământ primar Palade Costică la clasele a II-a, a III-a şi a IV-a şi doamna profesor
pentru învăţământ primar Tofan Ionica la clasa pregătitoare şi I, am constatat că există
suficientă preocupare în ceea ce priveşte crearea celor mai bune condiţii pentru
desfăşurarea procesului instructiv-educativ. În urma vizitelor efectuate la această unitate
şcolară, am constatat o bună frecvenţă a elevilor la cursuri, ordine, disciplină, ţinută
vestimentară îngrijită, cărţi şi caiete îngrijite. În vederea mobilizării elevilor la un efort
susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale
acestora, se utilizează calculatoarele din dotare şi sunt adoptate strategii de provocare şi
dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor,
conducând la formarea gândirii moderne, modelatoare.
În calitate de responsabilă a comisiei metodice a învăţătorilor şi educatoarelor din
şcoală, s-a observat din partea doamnei Tofan Ionica deschiderea spre o colaborare
eficientă cu toţi colegii împărtăşindu-şi reciproc din experienţa didactică. A fost
promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei realizându-se o comunicare şi o
colaborare eficientă.
Apreciez ca foarte bună activitatea desfăşurată în această unitate şcolară.
La Şcoala Păvălari, doamna profesor pentru învăţământ primar Drăgan Măriuţa
desfăşoară activitatea în condiţii simultane cu cinci clase. Proiectarea activităţii la nivelul
claselor pe care le conduce s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de
cunoştinţe din conţinutul programelor şcolare. În lecţiile desfăşurate la clasă s-au aplicat
tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri
mici care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţilor desfăşurate,
aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare
de sarcini. S-au elaborat teste de evaluare, însoţite de descriptori de performanţă şi s-a
constatat că majoritatea elevilor deţin cunoştinţele minime prevăzute de programa
şcolară.
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Toţi elevii frecventează cu regularitate cursurile, sunt curaţi, îngrijiţi şi implicaţi în
sarcinile care li se cer. Apreciez ca foarte bună activitatea desfăşurată la această unitate
şcolară.
La Şcoala Ţipău, doamna profesor pentru învăţământ primar Neagu Nina
lucrează, de asemenea, în condiţii simultane cu cinci clase de elevi. Copiii au o frecvenţă
foarte bună la cursuri, sunt curaţi, disciplinaţi şi atenţi în timpul orelor de curs. Pentru a
obţine rezultate bune, doamna învăţătoare şi-a întocmit la timp toată documentaţia în
concordanţă cu cerinţele actuale; s-a implicat în asigurarea unei bune frecvenţe a elevilor
la cursuri; a organizat activităţi extracurriculare; a participat la activităţi de perfecţionare;
a menţinut o strânsă legătură cu familiile elevilor.
În lecţiile desfăşurate la clasă se lucreză individual şi în grup. La activităţi participă
efectiv toţi elevii, iar aceştia dobândesc capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare.
Temele pentru acasă sunt bine alese şi se dau explicaţiile necesare. Permanent se menţine
o stânsă legătură cu familia reuşind să fie înlăturate anumite dificultăţi de învăţare şi
adaptare. Apreciez ca foarte bună activitatea desfăşurată de doamna profesoară.
În ansamblu, principala preocupare a cadrelor didactice din ciclul primar a fost
desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ prin asigurarea frecvenţei
tuturor elevilor la orele de curs, tratarea diferenţiată a elevilor şi folosirea suplimentară a
unor materiale didactice existente în şcoală.
Ca o preocupare de bază a tuturor învăţătorilor trebuie să fie însuşirea corectă a scrisului
şi a cititului. În domeniul scrisului să se urmărească atât corectitudinea ortografică dar şi
aspectul caligrafic deoarece mulţi elevi scriu foarte urât şi aceste deprinderi nu mai pot fi
corectate sau se corectează cu multă greutate în gimnaziu. Este nevoie să se insiste mai
mult în direcţia instruirii elevilor asupra modului cum trebuie să înveţe, cum să-şi
sistematizeze cunoştinţele pentru a reda noţiunile principale dintr-un text, cum să
utilizeze un dicţionar sau alte materiale ajutătoare. Este necesară o mai intensă preocupare
şi pentru lectura suplimentară, pentru infiltrarea în sufletul copilului a dragostei pentru
citit şi pentru dorinţa de aflare a unor lucruri noi. Acest lucru se poate realiza mai uşor
pentru că toate şcolile au primit cărţi ce pot fi împrumutate copiilor.
La matematică elevii au în general însuşite noţiunile de calcul oral şi scris. Se mai
întâmpină greutăţi la fixarea tablei înmulţirii şi la rezolvarea problemelor cu mai multe
operaţii. Volumul temelor pentru acasă este bine gândit şi nu se fac supraîncărcări ale
elevilor. Rugăm să se acorde mai mare atenţie verificării temelor pentru acasă, având în
vedere că o greşeală rămasă necorectată cu greu poate fi remediată mai târziu.
Nici celelalte discipline de învăţământ nu trebuie neglijate pentru că fiecare dintre
ele au un anumit rol în procesul de învăţământ. Pentru a fi mulţumiţi de ceea ce ne
propunem, trebuie să realizăm o mai strânsă legătură cu familia.
Pentru elevii din clasa a IV-a şi nu numai, să se aplice mai multe teste de verificare şi să
se realizeze activităţi de recuperare a rămânerilor în urmă la învăţătură.
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3. În învăţământul gimnazial, toate catedrele au fost ocupate cu personal calificat
titular, excepţie făcând limba engleză, biologia, chimia şi religia. Cei mai mulţi elevi
frecventează cu regularitate cursurile, avem puţini elevi care absentează nemotivat.
Suntem mulţumiţi că elevii care vin de la distanţe destul de mari sunt prezenţi în sălile de
clasă la prima oră de curs.
Ca etapă de învăţământ, ciclul gimnazial reprezintă o verigă foarte importantă în drumul
pe care îl vor urma copiii în viaţă având în vedere că după absolvirea clasei aVIII-a
repartizarea la licee se face şi după rezultatele obţinute în aceşti ani.
Situaţia pe discipline este următoarea:
La Limba română s-a urmărit ca elevii să-şi formeze abilităţi de comunicare orală şi
scrisă, să capete dragoste pentru lectură şi să aibă noţiunile gramaticale şi de teorie
literară cerute de programa şcolară. Trebuie acordată o atenţie sporită pregătirii elevilor
pentru examenele naţionale având în vedere că în anul şcolar trecut, mai ales la clasa a
VIII-a, rezultatele la examenul de Evaluare Naţională au fost sub aşteptări.
La disciplinele Matematică şi Fizică doamna profesoară Chiriac Daniela se
străduieşte ca elevii să-şi însuşească noţiuni specifice acestor discipline. La Matematică
elevii sunt pregătiţi la nivelul programei şcolare în funcţie de particularităţile individuale
şi sunt stimulaţi elevii capabili de performanţă. Apreciem în mod deosebit preocuparea
doamnei profesoare pentru utilizarea unor materiale suplimentare pentru copiii care au
înclinaţie spre acest obiect cu scopul de a le îmbunătăţi performanţele la concursurile
şcolare şi la activitatea curentă. La sfârşit de săptămână elevii primesc teme mai
consistente, majoritatea copiilor având culegeri. Se acordă o atenţie deosebită temei
pentru acasă, doamna profesoară le dă indicaţiile necesare pentru ca majoritatea elevilor
să vină cu tema rezolvată. Cu toate acestea, nu se observă o preocupare intensă din partea
elevilor iar nivelul de pregătire demonstrează că elevii muncesc foarte puţin acasă.
La Fizică doamna profesoară se străduieşte să realizeze o activitate de bună calitate.
Sunt suficiente materiale pentru activitatea experimentală, doamna profesoară le
mânuieşte cu destulă pricepere, reuşind să obţină rezultate bune. Există o permanentă
preocupare de traducere a cunoştinţelor teoretice în limbajul şi în experienţa practică.
Apreciem astfel ca foarte bună activitatea la aceste discipline.
La disciplinele Istorie şi Geografie, unde îşi desfăşoară activitatea doamna
profesoară Rusu Nicuţa, cadru didactic cu o mare experienţă didactică, lecţiile se
desfăşoară într-o atmosferă plăcută şi pe înţelesul elevilor. Aceştia operează cu uşurinţă
pe hărţi şi au însuşite noţiunile de istorie şi geografie în concordanţă cu programele
şcolare. Multe din noţiunile de la aceste discipline sunt legate de activitatea de zi cu zi
precum şi de activitatea pe care o vor desfăşura în clasele superioare. La sfârşitul fiecărei
unităţi de învăţare sunt date teste de evaluare bine concepute pentru a constata nivelul
cunoştinţelor în momentul respectiv. Apreciem ca foarte bună activitatea la aceste
discipline.
La Limba franceză doamna profesoară Hîrcan Nicoleta, cadru didactic calificat
suplinitor, se pregăteşte cu seriozitate pentru fiecare lecţie iar rezultatele obţinute de elevi
sunt mulţumitoare. În vederea asigurării unui caracter practic - aplicativ al proiectării
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curriculare, doamna profesoară încearcă să pună accent pe calitatea informaţiilor şi nu pe
cantitatea lor, acordând o atenţie sporită situaţiilor de învăţare care duc la crearea şi
dezvoltarea deprinderilor cu aplicabilitate practică a cunoştinţelor, utilizând în lecţii
materialele şi mijloacele de învăţământ specifice acestei discipline,
promovând
formarea şi dezvoltarea la elevi a capacităţii de lucru în echipă. Se apreciază ca fiind
foarte bună activitatea desfăşurată de doamna profesoară.
La Limba engleză domnişoara profesoară Nistor Oana-Alina şi doamna profesoară
Lăbunţ Mihaela s-au străduit ca elevii să-şi însuşească regulile de pronunţare corectă şi
noţiunile gramaticale cerute de programa şcolară. Cu toate că sunt folosite mijloace
moderne în predarea lecţiilor, nu toţi elevii au abilităţi de conversaţie având în vedere
importanţa cunoaşterii acestei limbi în diverse domenii de activitate. Temele pentru acasă
sunt alese cu multă grijă, sunt verificate în fiecare oră şi se dau explicaţiile necesare. Se
apreciază ca fiind foarte bună activitatea desfăşurată de doamnele profesoare.
Deoarece cunoaşterea unei limbi străine implică multă muncă, recomandăm
profesorilor de limbi străine:
- să îndrume elevii spre a folosi mai des dicţionarele pe care le au în dotare;
- să determine elevii să-şi procure dicţionare pentru că în manuale sunt prea puţine
cuvinte la dicţionarul de la sfârşit;
- să se verifice cu mai multă atenţie tema pentru acasă;
- să fie date mai multe explicaţii pentru rezolvarea temelor;
- să se insiste mai mult asupra pronunţiei corecte şi spre formarea deprinderilor de
conversaţie într-o limbă străină.
La disciplina Educaţie fizică doamna profesoară Măciucă Dana, cadru didactic
calificat, şi-a întocmit planificarea la timp, ţinând cont de cerinţele programei. Pe timp
frumos orele de educaţie fizică s-au desfăşurat pe terenul de sport iar activităţile la sală
s-au desfăşurat în condiţii mai dificile din lipsa spaţiului necesar şi a restricţiilor impuse
apariţia virusului SARS-Cov2. În dotarea şcolii nu este suficient material didactic pentru
desfăşurarea în condiţii cât mai bune a orelor de educaţie fizică dar se va ţine cont de
remedierea acestui aspect. Doamna profesoară este apropiată de copii şi lucrează cu
fiecare ţinând cont de înclinaţiile şi particularităţile de vârstă şi individuale. Apreciem ca
foarte bună activitatea desfăşurată de doamna profesoară.
La disciplina Religie atât domnul profesor Şerban Florin la ciclul gimnazial şi ciclul
primar cât şi domnul profesor Măciucă Iulian-George la ciclul primar s-au străduit ca
elevii să fie educaţi în spirit religios, să fie mai buni, mai înţelegători unii cu alţii şi mai
ascultători. Au fost foarte apropiaţi de copii, determinându-i să urască minciuna şi să
iubească adevărul. Atât şcolarii mici cât şi cei mari iubesc obiectul acesta pentru că din
conţinutul atractiv al lecţiilor trag multe învăţăminte ce le vor folosi în viaţă. Apreciem o
activitate foarte bună la acest obiect de studiu.
La disciplinele Biologie şi Chimie a fost încadrată doamna profesoară Gheorghiţă
Andreea. Au fost date teste iniţiale pentru a se stabili orientativ nivelul de cunoştinţe la
începutul anului şcolar şi a planificat activităţi remediale pentru elevii care nu au un nivel
corespunzător programei şcolare. Cunoştinţele sunt predate pe înţelesul copiilor, se fac
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experimente simple iar evaluarea cunoştinţelor este realizată prin diverse mijloace.
Apreciem ca foarte bună activitatea desfăşurată de către doamna profesoară.
Din informările membrilor comisiilor metodice, s-a desprins ideea că materia
fiecărei discipline, atât la nivelul învăţământului primar cât şi la învăţământul gimnazial,
s-a parcurs integral în ciuda întreruperilor survenite la începutul lunii ianuarie din cauza
condiţiilor meteorologice nefavorabile. Prin ore de recuperare, de sistematizare, de
comasare a conţinuturilor, dar şi prin ore de pregătire suplimentară, materia propusă a fost
parcursă corespunzător în concordanţă cu planificarea aprobată în cadrul Consiliului de
administraţie al şcolii.

6. COMISII METODICE
În primul semestru al anului şcolar 2020/2021 comisiile şi-au desfăşurat activitatea
urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor
cerinţe, necesităţi ivite ulterior, având ca punct de plecare următoarele obiective:

Organizarea şi proiectarea activităţii (stabilirea responsabilităţilor în
cadrul comisiei, întocmirea planificărilor semestriale şi anuale, alcătuirea de programe şi
planificări pentru disciplinele opţionale, conceperea unor teste de evaluare pentru
aprofundarea materiei);

Adaptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor
(parcurgerea ritmică şi integrală a materiei pe semestrul I conform planificărilor,
ritmicitatea notării elevilor, verificarea periodică a caietelor de teme);

Orientarea şcolară şi profesională (intensificarea selecţionării şi
pregătirii elevilor pentru concursurile şcolare, pregătire suplimentară în vederea
examenului de Evaluare Naţională, depistarea opţiunilor şcolare şi profesionale ale
elevilor);

Perfecţionarea cadrelor didactice (participarea profesorilor la activităţile
metodice din şcolală, la cercurile pedagogice, la activităţile organizate de CCD).
Comisiile au oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi
aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când au fost
solicitări sau când situaţia a impus-o.
De asemenea, a existat o bună colaborare cu comisia de disciplină sau cu alte
comisii, a existat preocupare pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice
şi cu situaţii deosebite în familie, a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi
respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile
regulamentului dar şi condiţiile de acordare a ajutoarelor materiale oferite elevilor aflaţi
în dificultate. Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei
orientari socio-profesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor
teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii.
Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi
au militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar. Totodată s-au preocupat ca la finele
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semestrului, cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare
speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.
În cadrul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
s-au organizat întâlniri şi dezbateri cu elevii şi cu părinţii pentru cunoaşterea problemelor
cu care se confruntă şcoala, a consecinţelor săvârşirii de acte antisociale de către elevi. În
general, nu au avut loc manifestări deosebite de violenţă între elevi sau între elevi şi
personalul didactic şi nedidactic din şcoală. Micile incidente au fost soluţionate prompt şi
au fost aduse la cunoştinţa părinţilor.
Învăţătorii şi profesorii diriginţi au evidenţa copiilor problemă, ţin legătura cu
părinţii, cu organele locale abilitate, pentru ameliorarea stării disciplinare. S-au desfăşurat
activităţi pentru atragerea în colectiv şi socializarea acestor elevi.
Este clar că mediul şcolar trebuie să fie compatibil cu idealurile unei societăţi
democratice, printre care nu se poate găsi în nici un caz indiferenţă faţă de regulamente şi
faţă de respectarea legii. Credem că trebuie acordată o atenţie mai mare educării pozitive
a elevilor în ceea ce priveşte frecvenţa la ore, respectarea actualelor norme de igienă şi
distanţare fizică, păstrarea mobilierului din dotare, ţinuta.
Trebuie să veghem, în mod constant, ca spaţiul şcolii să constituie un spaţiu de
manifestare a responsabilităţii, a ţinutei şi comportamentului decent, de care sunt legate
corectitudinea, onoarea, respectul reciproc şi toleranţa faţă de opiniile diferite.
Multe din rezultatele muncii educative vor deveni vizibile abia mai târziu, după intrarea
tinerilor în viaţă. Atunci vom putea spune dacă sunt sau nu oameni de caracter, dacă
respectă sau nu respectă principiile impuse de societate.
În cadrul CEAC domnul profesor Măciucă Lucian a avut în vedere în primul rând
acomodarea cu activitatea pe platforma specifică deoarece a primit această
responsabilitate la începutul acestui an şcolar.
Activităţi realizate:
Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2020 – 2021 s-au urmărit următoarele:
 Realizarea bazei de date structurate conform cerinţelor standardelor de acreditare şi
de referinţă;

Aplicarea de chestionare privind satisfacerea calităţii educaţiei atât elevilor, cât şi
cadrelor didactice şi personalului auxiliar;

Elaborarea unei evidenţe a dovezilor corespunzătoare fiecărui descriptor;

Diseminarea concluziilor Raportului de autoevaluare;

Selectarea şi păstrarea materialelor şi a dovezilor.
Recomandări:

Aplicarea de chestionare privind satisfacerea calităţii educaţiei atât elevilor, cât şi
cadrelor didactice şi personalului auxiliar pentru anul şcolar 2020 – 2021 în paralel cu
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elaborarea de chestionare privind disciplinele opţionale sau activităţile din cadrul
programului Şcoala altfel.

Responsabilizarea tuturor membrilor C.E.A.C. pentru o mai bună conlucrare.

Elaborarea de proceduri vizând controlul şi evaluarea calităţii diferitelor activităţi.

Întocmirea obiectivă a rapoartelor de autoevaluare de la nivelul comisiilor şi
utilizarea rezultatelor pentru optimizarea activităţii.

Testări periodice asupra nivelului de pregătire a elevilor, încurajrea lor în
asumarea responsabilităţii pentru propriul proces de învăţare.

7. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
Activitatea educativă s-a desfăşurat prin directa îndrumare şi coordonare a doamnei
profesoare Nistor Oana, coordonatorul de proiecte şi programe educative din cadrul şcolii
noastre.
În general, desfăşurarea activităţii educative implică două categorii de demersuri:
►prima categorie - o constituie demersurile special orientate: orele de educaţie civică, de
dirigenţie, de consiliere şi orientare, activităţile extra-curriculare etc.;
►a doua categorie apelează practic fie la disciplinele şcolare ale trunchiului comun fie
disciplinele din zona celor la decizia şcolii, toate având un potenţial ridicat în ceea ce
priveşte educaţia pentru valori, precum şi strategii didactice adecvate acestui scop.
În ceea ce priveşte a doua categorie de demersuri educative, trebuie avut în vedere faptul
că majoritatea obiectelor de studiu au un suport solid educativ în ceea ce priveşte
atitudinile pozitive faţă de cunoaşterea ştiinţifică, dezvoltarea capacităţilor intelectuale de
nivel înalt, cultivarea curiozităţii ştiinţifice şi a spiritului de investigaţie.
Făcând o superficială analiză SWOT s-ar desprinde următoarele:
Puncte tari:

Realizarea unor acţiuni cuprinse în Programul activităţilor educative;

Existenta în şcoală a unor elevi cu iniţiativă şi interesaţi de acţiuni extraşcolare;

Cresterea interesului profesorilor diriginti pentru colaborarea cu parteneri din
afara şcolii în desfăşurarea orelor de dirigenţie.
Puncte slabe:

influenţa negativă asupra elevilor a unor mijloace de comunicare în masă;

slaba colaborare cu şcoala a unor părinţi;

anturajul nepotrivit al unora dintre elevi.
Am remarcat implicarea intensă a doamnei profesoare în organizarea de
activităţi legate de diverse evenimente, realizarea de parteneriate cu reprezentanţii
instituţiilor de la nivelul localităţii şi, mai ales, modul în care sunt atrase cadrele didactice
şi elevii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor.
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8. COMITETUL DE PǍRINŢI
În luna octombrie 2020 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea
constituirii Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2020-2021 şi
elaborării unui regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului
întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor
probleme de interes general.
Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin
intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv –
educativ. Apreciem faptul că în cadrul unităţilor noastre şcolare există o bună colaborare
între şcoală şi familie. Este adevărat însă că sunt destul de multe situaţii când părinţii lasă
activitatea educativă a elevilor doar în sarcina şcolii, refuzând uneori chiar şi colaborarea
cu şcoala. Pentru a diminua acest aspect, la începutul anului şcolar a fost încheiat un
contract de colaborare între şcoală şi familie, contract în care au fost menţionate
drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi.

9. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE
Obiective urmărite:

Mediatizarea ofertei de perfecţionare în fiecare comisie metodică;

Mediatizarea metodologiei de perfecţionare prin grade didactice şi afişarea
graficului de înscriere pentru acestea;

Evidenţa gradelor didactice;

Evidenţa cursurilor de perfecţionare şi formare continuă;

Evidenţa activităţilor de perfecţionare în şcoală la nivel de comisie metodică.
Activităţi realizate:

Au fost popularizate oportunităţile de iniţiere şi derulare de proiecte educative
locale şi naţionale.

A fost popularizată oferta de perfecţionare a cadrelor didactice.

S-a constituit baza de date privind nevoile de perfecţionare.

Au fost popularizate proiectele CCD privind cursurile de formare.

S-a realizat evidenţa înscrierii la grade didactice şi participarea la cursuri de
formare continuă şi perfecţionare.

Participarea tuturor cadrelor didactice la consfătuirile metodice de la începutul
anului şcolar 2020 – 2021.

Cadrele didactice interesate au participat la acţiunile organizate.
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Aspecte pozitive:
o
Un număr ridicat de activităţi de perfecţionare la nivelul comisiilor metodice, sub
formă de ateliere de lucru, lecţii demonstrative şi referate;
o
Interesul cadrelor didactice pentru cursuri de perfecţionare;
o
Înscrierea cadrelor didactice la susţinerea gradelor didactice.
Recomandări:

Aplicarea în procesul instructiv educativ a informaţiilor dobândite în urma
participării la cursurile de perfecţionare;

Utilizarea în lecţie a tehnicilor informaţionale de care dispune şcoala: calculator,
videoproiector;

Diversificarea activităţilor de învăţare la clasă, în aşa fel încât să fie antrenaţi în
lecţie şi elevii care prezintă dificultăţi de învăţare;

Organizarea activităţilor de formare la nivelul şcoliii cu formatori interni sau
externi pentru o participare extinsă la formare.

10. COLABORAREA CU COMUNITATEA
Obiective urmărite:

Încheierea de contracte cu partenerii din cadrul comunităţii locale pe baza cărora
şcoala să beneficieze de surse extrabugetare;

Participarea comitetului de părinţi, a familiei, la viaţa claselor, a şcolii, la actul
decizional educativ şi la atragerea veniturilor extrabugetare;

Colaborarea cu Primăria Spulber pentru finanţarea procesului instructiv –
educativ;

Eficientizarea comunicării cu partenerii sociali şi asigurarea circulaţiei
informaţiei între şcoală şi ISJ – CCD Vrancea;

Intensificarea colaborării cu organele de poliţie pentru asigurarea securităţii
elevilor şi cadrelor didactice şi condiţiilor optime de desfăşurare a tuturor activităţilor
educative;

Intensificarea colaborării cu instituţiile de sănătate publică pentru realizarea unei
educaţii pentru o viaţă sănătoasă, combaterea epidemiilor şi rezolvarea unor probleme de
comportament sau adaptabilitate;

Colaborarea cu biserica pentru păstrarea şi cultivarea unor tradiţii religioase;

Iniţierea unor activităţi şi programe cu implicarea comunităţii locale şi o
implicare activă a şcolii în viaţa comunitară.
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11. CONCLUZII
Rapiditatea cu care evoluează viaţa socio-culturală contemporană face ca efortul
omului în vederea acestei adaptări, să devină din ce în ce mai intens. Selectarea şi
asimilarea continuă a informaţiilor, transferul de la o activitate la alta a cunoştinţelor
asimilate şi a deprinderilor formate, abilitatea de a lua cu promptitudine deciziile corecte,
capacitatea de a evalua deciziile luate şi produsele rezultate din activităţile întreprinse,
iniţiativa şi independenţa gândirii, creativitatea, perseverenţa în învingerea dificultăţilor,
trebuinţa de autorealizare, stabilitatea emoţională optimă, capacitatea de autoreglare sunt
doar câteva din trăsăturile de personalitate indispensabile omului ca element activ al
societăţii. Absenţa sau diminuarea capacităţii de adaptare duce inevitabil la multiplicarea
eşecurilor şcolare, profesionale, familiale, sociale etc. la fenomene de inadaptare şcolară
sau socio-profesională.
Formarea continuă, "învăţarea pe tot parcursul vieţii", informatizarea tuturor
domeniilor de activitate, comunicarea umană, toleranţa şi accesibilitatea la cunoaştere, la
valorile culturale, ştiinţifice ale omenirii nu fac altceva decât să pună în valoare calităţile
speciale ale educatorilor, disponibilitatea noastră de a participa la formarea profesională,
socială a tinerei generaţii.
DIRECTOR,
Prof. Alin-Marian Măciucă
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