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Inspecţia frontală a fost organizată şi desfaşurată în gimnaziului din s. Bălăşeşti în conformitate cu art. 

141 alin.(l),lit.b) al Codului Educaţiei, Planul de activitate al Direcţiei Educaţie pentru anul de studii 2017- 

2018 şi în baza ordinului DE Sîngerei nr. 545 din 21.11.2017

Procesul de evaluare a unităţii şcolare s-a organizat în conformitate cu:
• Codului educaţiei al RM, art 45 (2;3),art 47 (1), art (141).

• Organizarea şi dirijarea procesului educaţional în învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial în anul 
de studii 2017-2018 ( repere metodologice).

• Regulamentul -tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secunar, ciclul I 
şi II, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 235 din 25.03.2016.

• Standardele de calitate ale instituţiilor de învăţămînt general din perspectiva şcclii proietenoase 
copilului.

• Curriculum Naţional şi Curriculum la disciplini.

PARTEAI

Scopul: Stabilirea nivelului de realizare a politicilor educaţionale în instituţia de învăţământ.

Inspecţia şcolară s-a axat pe următoarele obiective şi conţinuturi:
• Verificarea respectării legislaţiei în vigoare în domeniul învăţămîntului;

• Evaluarea managementului educaţional ( pe nivelurile componentelor sistemului de învăţământ şi 
ale schemei de dirijare a procesului educaţional);

• Evaluarea procesului educaţional, realizarea standardelor educaţionale, a nivelului de performanţă a
elevilor;

Desemnarea experienţei avansate;
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Acordarea ajutorului metodic cadrelor didactice, manageriale;

• Evaluarea executării actelor normative ale Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, Consiliului 
raional şi Direcţiei Educaţie.

Domenii de evaluare a unitătii scolare:
5 5

A-Utilizarea resurselor umane şi materiale în asigurarea condiţiilor optime pentru funcţionarea instituţiei; 
B- Nivelul de formare -dezvoltare a personalităţii elevului în raport cu obiectivele curriculare;
C- Activitatea personalului didactic;
D- Curriculum şi modalităţi de implementare a acestuia;
E- Managementul şcolar;
Metode utilizate în timpul inspecţiei:

• Observarea sistematică, a activităţii desfăşurate de manageri, cadre didactice, elevi.

• Discuţii cu manageri şcolari, personal didactic, elevi, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 
părinţi, în cadrul cărora au fost abordate probleme care constituie obiectul inspecţiei.

• Asistenţa la ore şi activităţi extraşcolare.

• Studierea documentaţiei şcolare.

• Analiza reuşitei academice şi a performanţei elevilor.

• Aplicarea de teste şi chestionare.

Surse de informare :

- Programul de dezvoltare a instituţiei;
- Planul managerial al instituţiei;
- Bugetul unităţii şcolare şi planul financiar;
- Informaţii şi dări de seamă statistice;
- Patrimoniul instituţiei;
- Regulamentul de ordine internă;
- Procesele -verbale ale consiliului profesoral şi de administraţie;
- Orarul lecţiilor;
- Planurile comisiilor metodice;
- Planificarea de lungă şi scurtă durată a cadrelor didacice şi manageriale;
- Cataloagele de clasă;
- Probele de evaluare;
- Discuţii cu membrii administraţiei instituţiei şi cadrele didactice.

PARTEA A II- A Informaţii generale
Denumirea instituţiei IP gimnaziul Bălăşeşti
Raion Sângerei
Localitate s. Bălăşeşti
Data evaluării 22.11.2017 - 01.12.2017
Limba de instruire română
Telefon 0 262 92029
Adresa s. Bălăşeşti, r-nul Sângerei
e-mail edul@mail.md
Tipul de proprietate de stat
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1. context general
Baza juridică:
Gimnaziul este o instituţie de învăţământ de stat, dispune de acte normative cu referire la reorganizare. 
Statutul de gimnaziu aprobat prin ordinul DGÎTS nr. 18 din 27.08.2003.

Statut de instituţie publică cu fmanţare din bugetul raional prin decizia CR nr. 6/10 din 2012.
Decizia nr. 647 din 27.12.2012 a Ministrului Justiţiei.
Date generale

Suprafaţa totală Nr. Califîcativ. Starea 
actuală

Nr. de blocuri de studii 1
Nr. sălilor de clasă utilizate 10
Capacitatea după proiect ( nr. de locuri) 320
Cantină ( nr. de locuri) 1/40
Cabinet medical (metri patraţi) 1/24
Teren pentru sport 1
Sală de sport ( metri patraţi)
Sală de festivităţi acomodată
Bibliotecă (metri patraţi) 1/54
Manuale ( nr.) 2757
Literatură artistică ( nr.) 7518
Sală de lectură ( nr. de locuri) 1/8
Cabinet de chimie
Cabinet de fizică
Cabinet de biologie
Atelier didactic ( fete) acomodat acomodat
Atelier didactic ( băieţi) acomodat
Cabinet de informatică 1/10
Cabinet metodic 1

Gimnaziul funcţionează într-un singur schimb. Instituţia este asigurată cu condiţii optime pentru 
organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional. Sălile de clasă şi alte spaţii destinate procesului 
educaţional sânt utilizate conform destinaţiei lor. în perioada rece al anului instituţia de învăţământ 
este încălzită cu combustibil solid (cărbune).

DOMENIUL Nivelul de utilizare al resurselor imane şi materiale în asigurarea condiţiilor 
optime pentru funcţionarea instituţiei.
Indicatori de 
monitorizare

Surse de verificare/dovezi

Calitatea 
resurselor 
umane cu 
referire la 
personalul 
didactic şi de 
elevi

în gimnaziul Bălăşeşti sunt 29 de angajaţi. Din număml total de angajaţi, conform 
listelor de control, 17 reprezintă cadre didactice, 9 cadre auxiliare permanent angaj ate 
şi 3 fochişti, angajaţi sezonier.

La momentul inspecţiei în registrul de evidenţă a carnetelor de muncă erau 
înregistrate 25 carnete: 3 lipsă -  pentm fochişti, angajaţi pe perioadă determintă. 
Carnetele de muncă prezente în instituţie sunt păstrate în safeu, la care ar acces doar 
persoana responsabilă, conducătoml şi conţin înscrierile necesare până la moment. 
înscrierile sunt facute în baza ordinelor emise. Dar s-au comis greşeli la munăml 
critic al înscrierilor din carnetul de tip vechi în cel de tip nou. Registm de ordine cu 
privire la personal şi Registm de ordine cu privire la activitatea de bază se îndeplinesc 
cu acurateţe şi la timp se înscriu toate ordinele. Cererile angajaţilor privind acordarea 
concediului, transfeml, demisia necesită să fie stmcturate şi păstrate în mapă separat. 
Dosarele personale ale angajaţilor conţin toate actele conform cerinţelor 

nomenclatomlui dosamlui, inclusiv fişa post şi contractul individual de muncă, cărora



se duce o strictă evidenţă prin înregistrarea lor în Registrul de evidenţă a contractelor 
individuale de muncă. Doar că în dosare lipsesc ordinele de ultimă oră pentru cadrele 
de vârstă pensionară angajate pe perioadă determinată. Lipseşte mapa cu listele de 
evidenţă a cadrelor didactice şi de conducere cu date complete pe ultimii ani de 
activitate. In instituţie se duce o evidenţă strictă a actelor intrate şi expediate. Aceasta 
o confirmă prezenţa Registrului corespondenţei de intrare şi a Registrului 
corespondenţei expediate. Deasemenea rapoartele statistice privind numărul şi 
componenţa cadrelor didactice la început şi la sfarşit de an şcolar se îndeplinesc 
regulat şi sunt păstrate pentru fiecare an de studii.

elevii:
promovabilitatea
elevilor

Conform deciziei Consiliului profesoral din lunile mai ( nr.4 al CP din 30.05.2016), 
(nr.4 al CP din 29.05. 2017 toţi elevii au absolvit treapta gimnazială.

şcolarizare,
abandon

Pe parcursul anilor de studii instituţia nu a avut cazuri de neşcolarizare sau abandon. 
Chestiunea şcolarizării elevilor este pusă în ordinea de zi a consiliului comunal şi în 
ordinea de zi la consiliul de administraţie a instituţiei, şedinţa cu părinţii la început 
de ani şcolar şl pe parcursul anului de studii.
Conform deciziei consiliului profesoral toţi elevii sânt şcolarizaţi.
In registrele şcolare absenţele înregistrate corespund cu cele de la pagina ”evidenţa 
generală a frecvenţei”. Instituţia de învăţămînt deţine documentaţia referitor la 
mişcarea efectivului de elevi prin cartea de ordine. In anii de studii 2014-2015 a 
venit 1 elevi- plecat -1 elev, 2015-2016 veniţi -0, plecaţi -  0, 2016-2017 veniţi -1 
elev, plecaţi -  2 elevi.

Monitorizarea 
situaţiei elevilor 
plecaţi din 
instituţie.

Instituţia de învăţămînt deţine informaţia despre mişcarea efectivului de elevi pe 
parcursul anilor de studii (cartea de mişcare a elevilor).

Anii de 
studii

La începutul 
anului

Veniţi Plecaţi La sfîrşitul 
anului de 
studii

2014-2015 194 0 1 193
2015-2016 192 1 1 192
2016-2017 186 2 184
2017-2018 191 0 1

Fucţionalitatea 
bazei materiale 
existente

Capacitatea instituţiei este de 320 de locuri. 
cu studii 191 elevi. Capacitatea este utilizatt 
de clasă. Procesul educational este organizat 
Instituţia nu dispune de ateliere didactice şi c 
efectuată de la fîntînă arteziană, reţeaua elecl 
Lecţiile încep la ora 8.00 şi se finalizează la 
se finalizează la orele 17.00.

„a momentul controlului sânt cuprinţi 
la 59,68%. Instituţia dispune de 10 săli 
şi funcţionează într-un singur schimb. 
ie sală de sport. Alimentarea cu apă este 
trică este funcţională. 
ora 14.15. Activităţile extracurriculare

Numărul mediu 
de elevi pe clase

/\
In anul de studii 2017-2018 numărul mediu de elevi la clasă este:

- Clasele primare -  25 elevi la clasă;
- Clasele gimnaziale -  18,2 elevi la clasă.

Dosarele
elevilor

Sânt toate dosarele elevilor.Dosarele sânt aranjate în ordinea cronologică. Dosarele 
sânt perfectate corect, au aspect esthetic şi conţin toate ducumentele necesare 
pentru dosar.

Biblioteca
şcolară

Biblioteca dispune de o sală bine amenajată pentru fondul de carte . Exteriorul 
bibliotecii este satisfacător.
In planul anual de activitate sunt oglindite activităţile-cheie, la careîşi aduce 
aportul biblioteca şcolară. Activitatea bibliotecii şcolare se desfaşoară după un 
anumit plan de activitate ce conţine compartimentele cerute şi anume:

Lucrul cu cititorii, cu fondul de carte, manualelor. Fondul total de carte 
constitue 11145 ex. Din care: 2757ex. manuale; 7518 ex- lit artistică; 564 ex- lit 
metodicăf dicţionare, buletine informative, ghiduri etc .)



Fondul de carte este aranjat tematic conform vîrstelor. Fondul de carte este înnoit. 
In ultimii 3 ani în biblioteca dată au întrat peste 200ex ,din care 155ex. lit metodică 
şi lit artistică; 144 ex pentru cl primare în sumă de 3899 lei 
în fiece an instituţia abonează ediţiile perioduce cît şi ziarele pentru profesori 

„Făclia” „Univers Pedagojic” „Natura” revista „Noi”ş.a..
Pentu evidenţa fondului de carte se aplică toate rejistrele ce corespund 

nomenclatorului documentaţiei bibliotecii. Actele de casare se păsrează după 
cerinţi.
Elevii claselor primare , cît şi cele gimnaziale sunt asiguraţi cu manuale 

gratuit. Asugurarea cu manuale atăt în treapta primară, cît şi gimnazială este de 
100%
Din motivul că în biblioteca este literatură pentru copii, la bibliotecă vin elevii, 
cei mai activi totuş sun cei din clasele mici. Referitor la păstrarea manualelor, s- 
au efectuat raiduri prin toate clasele şi cărţile sun învelite nu sunt murdare. Aceasta 
se datoreşte faptului că în fiece clasă activează bibliotecarul clasei, care verifică 
cărţile săptămînal....La acest capitol s-au petrecut discuţii cu elevii. Elevii din 
instituţie dispun de agenda elevului.
Concluzii:
1. Activitatea bibliotecii şcolare din gim.Bălăşeşti corespunde 100% normelor 
biblioteconomice.
2. Corectitudinea activităţii bibliotecii constitue 100%.

Baza materială 
a instituţiei ( 
mijloace de 
învăţămînt).

Instituţia dispune de următoarele mijloace de învăţământ:
Reţeaua de computer este conectată la Internetţ 10 calculatoare):
Cabinet metodic ( printer şi televizor)
Utilizarea TIC în procesul educational de către profesori este frecvent. 
Administrţia instituţiei administrează şi completează permanent baza de date a 
instituţiei:
Completează rapoartele statistice pentru elevi şi profesori:
Perfectează sistemul de cartografiere a instituţiei;
Baza de date SAPD;
Sistemul SIME.
Sistemul de personalizare a certificatelor de studii gimnaziale.

Calificativ Satisfacător
DOMENIUL B. Nivelul de form are/ dezvoltare a personalitîţii elevului în raport cu obiectivele 
curriculare.
Nivelul
realizării
standardelor
educationale

Analizînd rezulatatele şcolare ale elevilor cu rezultate ”bune” şi ”f. bune”( cu media 
generală peste 7,5) ponderea elevilor este de 33 %.

Rezultatele elevilor la absolvirea treptei gimnaziale ( tabele)

Disciplina Date comparative a rezultatelor examenelor pentru ultimii 3 ani de studii
Sesiunea 2015 Sesiunea 2016 Sesiunea 2017
Nota medie Calitatea Nota medie Calitatea Nota medie Calitatea

L.L. Română 7,88 72% 7,6 57% 7,1 31%

Matematica 8,04 68% 7,3 57% 7,5 57%
Istoria rom. 
Univ.

6,12 4% 6,7 39% 8,2 84%
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2015-2016 29 29 0 2 11 7 2 7 100 44,82 0 6,96
2016-2017 19 19 0 1 9 5 4 0 100 52,63 0 7,36

Ponderea 
elevilor 
promovaţi la 
examenele de 
admitere în 
treapta 
următoare de 
instruire

Instituţia de învăţămînt deţine datele despre continuarea studiilor de către 
absolvenţii treptei gimnaziale. Colectivul didactic depune eforturi privind orientarea 
elevilor în continuarea studiilor în treapta următoare de instruire.
Anul 2013- absolvenţi -19, licee- 2, colegii -4, şcoli profesiunale -6, cuprinderea cu 
studii -63%.
Anul 2014- absolvenţi -18, licee-6, colegii -  2, şcoli profesionale 5, cuprinderea cu 
studii -  72%
Anul 2015 -  absolvenţi -  25, licee - 10, colegii - 4, şcoli profesionale -5, 
cuprinderea cu studii -  76%
Anul 2016 -absolvenţi -33, licee -  9, colegii 10,şcoli profesionale -5, cuprinderea cu 
studii -  73%
Anul 2017- absolvenţi -19, licee -  6, colegii -10, şcoli profesionale 5, cuprinderea 
cu studii -78%

Ponderea elevilor performanţi, participanţi la concursuri, olimpiade

Anii de studii Faza locală Faza raională
Nr. De 
participanţi

Nr. De 
premii

Nr. De 
premii

% din nr. de 
participanţi

2014-2015 65 36 14 2
2015-2016 70 36 14 2
2016-2017 70 36 15 2

Asigurarea cu 
material 
curricular

Instituţia este asigurată cu de Plan de învăţământ,manuale, ghiduri de aplicare, 
dispune de întregul material curricular, instituţia

Cataloagele
claselor

Aspecte ce necesită îmbunătăţire:
Nu se respectă pct.19 al instrucţiunii, privind neadmiterea corectărilor de note (au 
fost atestate corectări de date, corectări de note la disciplinele: educaţia fizică. Nu 
se respectă pct.17 al instrucţiunii, pivind obligativitatea cadrului didactic de a 
introduce sistematic notele în catalog.
Nu este respectat pct.35 din instrucţiune referitor la paginile rămase necompletate. 
Propuneri: La consiliul de administraţie de pus în ordinea de zi chestiunea ”Cu 
privire la rezultatele controlului cataloagelor şcolare”.
La sfîrşitul anului de studii prin ordinul directorului instituţiei diriginţii să returneze 
catalogul şcolar completat corect.________________________________________

Monitorizarea
progresului

Progresul şcolar este stabilit prin compararea mediilor generale pe ani de studii cu 
nivelul raional de pregătire. Se efectuiază prin compararea rezultatelor semestriale 
anuale, la fiecare treaptă de învăţămînt.___________________________________



şcolar al fiecărui
elev
Monitorizarea 
evoluţiei foştilor 
elevi

Instituţia deţine informaţii despre încadrarea absolvenţilor în colegii, licee.

Programe
extracurriculare
folosite pentru
stimularea
dezvoltării
personalităţii
elevilor

Anual elevii participă la Festivalul Obiceiuri, Datini şi Tradiţii de Crăciun şi Anul 
Nou, Festivalul cântecului pascal, Florii, la Izvoarele Inţelepciunii, Vocile cristaline, 
Cenaclul literar ”Floarea Neamului” Festivalul raional de creaţie artistică al elevilor. 
1 iunie- „Ziua Copiilor”

Rezultate 
obţinute în 
activitatea 
educativă

Elevii participă la activităţi promovate în instituţie consecrate tradiţiilor locale şi de 
Direcţia Educaţie, ce este confirmat prin diplome şi certificate.
Pe parcursul anilor de studii în instituţie nu a fost înregistrate cauze de abateri de la 
prevederile regulamntare.

Calificativ
Satisfăcător

Domeniul. Activitatea personalului didactic
Participarea la 
stagii, activităţi 
metodico- 
ştiinţifice şi de 
cercetare 
pedagogică

Pe parcursul anilor de studii cadrele didactice au participat la diferite stagii de 
formare la centrele de formare în ţară. Pe parcursul a celor 5 ani toate CD au 
patrucipat la cursuri de formare la Centrele de formare continua din ţară.

Eficienţa
activităţii
personalului
didactic

Administraţia gimnaziului depune eforturi pentru asigurarea procesului educational 
în instituţie prin asigurarea unui climat favorabil de comunicare între profesori şi 
elevi, asigurarea cu materiale didactice, crearea condiţiilor elevilor pentru activităţi 
extracurriculare.

Calificativ

Domeniul Curriculum şi modaităţi de implemntare a acestuia
Asigurarea cu 

materiale 
curriculare

Colectivul didactic este asigurat cu toate materialele curriculare la disciplinele de 
studii.

Concordanţa 
testelor şi 
evaluărilor cu 
curriculum 
unităţii şcolare

Evaluările efectuate de profesori sântîn concordanţă cu cerinţele reperilor 
procesului educational la discipline.

Calificativ
satisfăcător

DOMENIUL . Managementul şcolar
Organizarea 
acti vităţii 
Instituţiei

Statutul instituţiei este valabil şi este avizat de Mlnisterul Educaţiei şi înregistrat la 
Ministerul Justiţiei la data de 28.12.2012.
Planul anual de activitate a gimnaziului reflectă aspectele procesului educational pe 
parcursul anului de studii prin: acţiuni planificate, monitorizare, evaluare, discutate 
la consiliul profesoral, consiliul de administraţie, comisiile metodice.
Echipa managerială asistă la orele colegilor pe tot parcursul anului de stidii.

Colaborarea 
managerului cu

Pe parcursul anilor de stidii în instituţie se promovează cu părinţii adunări generale, 
adunări cu părinţii elevilor pe clase. Anual se promovează 2 şedinţe generale şi 4 
sedinţe pe clase. Directorul asistă permanent la şedinţele consiliului local.



părinţii şi 
comunitatea
Climatul
psihologic

Disciplina de muncă este adecvată desfaşurării activităţii educaţionale. Climatul 
psihologic este apreciat ca pozitiv. Echipa managerială este perseverentă în 
rezolvarea problemelor, este principială. Cadrelor didactice se manifestă prin 
participarea activăîn organizarea şi desfaşurarea procesului educational la 
disciplinele şcolare.

Colaborarea 
activităţii 
manageriale cu 
organelle 
ierarhic 
superioare

Pe parcursul anilor este o colaborare permanentăcu APL. Directorul instituţiei este 
la curent cu toate actele normative şi legislative elaborate de Ministerul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării, IŞN, Consiliul raional, Direcţie Educaţie.

Elaborarea şi 
aplicarea 
Proramului de 
dezvoltare a 
unităţii şcolare

Instituţia dispune de plan de dezvoltare instituţională aprobat la Consiliul de 
administraţie la 01.12.2015. Sânt aplicate direcţiile strategice de dezvoltare a 
instituţiei.

Consiliul
profesoral

Consilui profesoral activează în conformitate cu regulamentul de activitate al 
instituţiei.
Analiza notelor informative şi deciziile consiluilui profesoral denotă mecanismul de 
organizare şi funcţionare a consiliului profesoral.

Consiliul de 
administraţie

Consiliul de administraţie vizează problem legate de rezultatele controalelor frontale 
, rezultatele la olimpiadei şcolare, rezultatele controlului agendelor elevilor, 
controlului cataloguliul şcolar.

Consiliul de 
etică

Aprobat prin ordinal nr.ll din 21.09.2016, dispune de plan de activitate şi process- 
verbal al şedinţei Consiliului de etică.

Implemenatarea 
Planului -  
cadru.

Instituţia dispune de Plan -  cadru pentru anul de studii 2017-2018. Orarul sunetelor 
şi orarul lecţiilor sânt aprobate la consiliul de administraţie din luna august şi 
septembrie 2017.
Orele opţionale sânt repartizate pentru treapta primară ( 4 ore) şi ( 10 ore) pentru 
treapta gimnazială. Sânt respectate cerinţele metodologice, durata cursului opţionel 
de 1 an. Orele opţionale sânt asigurate didactic.

Documentaţia 
şcolară - 
examene

Instituţia dispune de documentele şi metodologia de organizare şi desfaşurare a 
examenelor elaborate de MECC. Sânt ordinile directorului cu privire la instituirea 
comisiilor de examene, numirea asistenţilor. Sânt hotărîrile consiliului profesoral cu 
privire la admiterea elevilor la examene, cu privire la absolvirea examenelor, 
ordinile Direcţiei Educaţie referitor la examene.
Materialele de examen -  teste, procese -  verbale, borderouri de notare se păstrează 
în arhiva instituţiei.

Registrul de 
evidenţă şi 
păstrare a 
actelor de studii

Noul registru este începutîn anul de studii 2014-2015.
Nu au ridicat certificatul de studii gimnaziale.
Sesiunea 2009 -  1 absolvent 
Sesiunea 2015-2  absolvenţi 
Sesiunea 2016-4  absolvenţi 
Sesiunea 2017-1 absolvent

în instituţie este ordinal de constituire a comisiei pentru punerea notelor în 
registru, ordinal directorului nr. 43 din 26.05.2017 „Cu privire la instituirea comisiei 
pntru controlul veridicităţii întroducerii notelor anuale şi a celor de examen a 
absolventior, sesiunea 2017.

Protecţia civilă 
şi securitatea 
traficului rutier

La nivel de instituţie sînt planificate activităţi la protecţia civilă şi securitatea 
traficului rutier.Sînt respectate cerinţele ordinilor Direcţiei Educaţie referitor la 
securitatea elevilor.



Calificativ
satisfacător

DOMENIUL . Servicii oferite de unitatea şcolară
Cerinţele
sanitaro-
igienice

Autorizaţie sanitară de eliberată de Medicina Publică nr. 96 din 02.09.2017. 
Autorizaţie sanitară de funcţionare a cantinei şcolare nr.

Activitatea metodică, atestarea.
• Diagnosticarea corectitudinii selectării structurilor,formelor şi conţinuturilor lucrului metodic;
• Calitatea asimilării şi implementării dezideratelor curricula modernizate şi principiilor educaţiei 

centrate pe copil de către fiecare cadru didactic şi formării competenţelor;
• Evidenţierea rolului CA,CP şi CM în procesul de monitorizare a unităţii de bază a procesului 

educaţional -lecţia;
• Studierea gradului de implicare a cadrelor didactice în organizarea şi desfăşurarea lucrului metodic 

la nivel de instituţie,MCM„A.Agapie”,Pepeni şi CMR;
• Selectarea modalităţilor de asigurare a dezvoltării personalităţii fiecărui copil prin prisma 

individualizării şi dependenţei procesului educaţionafcreării bazei materiale respective şi condiţiilor 
adecvate de muncă în cadrul lecţiilor şi activităţilor extracurriculare;

• Crearea posibilităţilor de autoafirmare,autoevaluare şi stimulare a activităţii profesorilor şi elevilor şi 
formarea şcolii prietenoase copilului;

• Evidenţierea rezervelor şi propunerea soluţiilor pentru ameliorarea situaţiei.

Pentru a asigura funcţionalitatea şi promovarea obiectivelor nominalizate,în perioada respectivă am 
îndeplinit următorul volum de lucru:

• Am studiat conţinuturile documentaţiei instituţiei la compartimentul „Organizarea şi desfăşurarea 
lucrului metodic”;

• Am discutat cu membrii CA şi colectivul pedagogic despre avantajele şi dezavantajele 
modernizării educaţiei;

• Am propus pedagogilor un chestionar alcătuit din 27 de întrebări cu 56 de concretizări pentru 
autoevaluarea respectivă şi am analizat ,generalizat răspunsurile;

N
D/R

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL NOTĂ

1. Organizarea activităţii 
procesului educaţional pe arii 
curriculare: 
ajînvăţământ primar
b) Limbă şi comunicare şi 
socio-umană
c) Matematica şi ştiinţe Arte, 
tehnologii şi sport
d) Catedra diriginţilor

05..09-14.09 Directori adjuncţi, şefii de 
catedre

C onsiliul 
profesoral

2. Interasistenţa la ore Pe tot parcursul 
anului

Toţi profesorii ,învăţătorii C onsiliul 
metodic

3. Perfecţionarea calităţii 
educaţionale prin : -lecţii 
demonstrative 
-activităţi extracurrs 
-seminare teoretico- 
practice,mese rotunde. 
-studierea experienţei 
avansate a d-nei Rotaru Dina)

Pe parcursul 
anului 
Febmarie- 
martie

Pe parcursul 
anului

Administraţia ,toate cadrele 
didactice Consiliu metodic

Consiliu
administrativ



-organizarea decadelor pe
obiete
(stiinţele
socioumanistice:istorie,
geografie)

4. Organizarea şi desfaşurarea 
concursurilir pe obiecte

Decembrie-
ianuarie

Administraţia Consiliul
metodic

5. Atesterea cadrelor didactice Septembrie-
aprilie

Directorul adjunct Consiliul
poifesoral

6. Completarea cabinetului 
metodic cu lit-ra ;I materiale 
necesare

Pe parcursul 
anului

Directorul adjunct Consiliul
profesoral

7. Elaborarea băncilor de idei Pe parcursul 
anului

Directorii adjuncti

8. Perfecţionarea cadrelor prin 
delegare la cursuri de formare 
continuă

Conform
graficului

Administraţia Consiliul
profesoral

9. Crearea condiţiilor de muncă 
şi odihnă a cadrelor didactice.

Pe tot parcursul 
anului

Administraţia „Comitetul 
sindical

10. Controale tematice personale. Pe parcursul 
anului

Administraţia

11. Evaluarea cunoştinţelor 
elevilor

Pe parcursul 
anului

Administraţia

• Am promovat o consfatuire instuctiv-metodică cu conducătorii catedrelor pe arii curriculare,CM 
şi CA despre calitatea proiectării activităţii lor;

• Am asistat câte o lecţie la toate cadrele didactice pentru a pune o diagnoză reală şi corectădespre 
nivelul lecţiei în instituţie;

• Am stidiat baza materială la fiecare disciplină şcolară în privinţa prezenţei necesarului pentru 
individualizarea şi deferenţierea procesului educaţional;

• Am analizat condiţiile de muncă în cadrul lecţiilor în toate cabinetele de studii,sălile aferente şi 
auxiliare încadrate în procesul educaţional;

• Am analizat rezultatele elevilor,profesorilor şi instituţiei în cadrul activităţilor raionale desfaşurate 
pe parcursul ultimilor 3 ani;

• Am propus elevilor un chestionar pentru studierea opţiunilor lor în clasele VIII-IX şi am 
generalizat răspunsurile;

• Am analizat modalităţile utilizatede către CA pentru a promova în colectivele de elevi şi profesoral 
autoevaluarea,autoaprecierea şi autoinstruirea ,formarea continuă a lor,precum şi ghidarea în 
profesie;

• Am studiat posibilităţile de elaborare a proiectelor proprii de dezvoltare a instituţiei,calităţii 
resurselor umane(elevi şi profesori),îmbunătăţirii rezultatelor şcolare etc.

Formele,volumul de lucru înfăptuit,informaţia acumulată şi generalizată m-au ajutat să conchid 
următoarele:
1. Cabinetul metodic din instituţie are aspect estetic,materialele expuse dau dovadă de originalitate şi 
creativitate.
2. Este prezent Planul activităţii metodice pentru noul an de studii,care prevede următoarele:

OBIECTIVE:
Ridicarea nivelului stiinţific ,calităţii şi maiestriei profesionale a cadrelor didactice prin delegarea la stagii de 
formare continuă, interasistenţa la lecţii, studierea literaturii de specialitate.

Perfectionarea strategiilor educatonale a cadrelor didactice;
Studierea si propagarea experienţei relevante ;



Realizarea Curriculei modemizate 
Desfaşurarea cu succes a activităţilor şcolare.

3. Este prezent Ordinul despre stmctura şi conţinuturile lucmlui metodic în instituţie,în care se stipulează: 
Intm monitorizarea eficientă a activităţii metodice ,emit următoml ordin :
1. A desemna stmctura şi conţinuturile lucmlui metodic după următoarea Organigramă :
a) Consiliul Profesoral-organ suprem al activităţii instituţiei,în baza studierii problemei de Formare a 
personalului didactic /de conducere din instituţiile de învăţământ general în vederea implementării 
standardelor de calitate.
b) Componenţa Consiliului metodic şi tema de cercetare pentm anul de studii 2017-2018 „ Asigurarea 
managementului implementării standardelor de calitate,,:
-director adjunct 
-organizator
-şeful catedrei diriginţilor 
-şeful catedrei claselor primare
- şeful catedrei Matematică şi Ştiinţe.Arte.Tehnologii.Sport
c) Componenţa Gmpei de diagnoză responsabilă de proiectarea şi realizarea activităţilor din Blocul constant: 
-director adjunct
-organizator
-catedra claselor primare
d) Activitatea a catedrelor pe arii curriculare:
-Limbă şi comunicare.Educaţie socio-umanistică 
-Matematică şi Ştiinţe.Arte.Tehnologii.Sport.
-Clasele primare-conducător
-Catedra diriginţilor-conducător
e) Activitatea colectivului asupra Problemei unice a gimnaziului:„Asigurarea conformităţii instituţiei de 
învăţămînt la Standardele de calitate,,
Actualitatea temei :Tendinţa societăţii spre o educaţie de calitate
• Scopul Tmplementarea Standardelor de calitate a instituţiei de învăţămînt general; Standardelor de 
competenţă profesională a CD şi manageriale.
• Obiectivele: 1. Asigurarea şanselor egale de acces la educaţia de calitate pentm toţi copiii şi în special pentm 
cei aflaţi în dificultate.
2. Recunoaşterea copilului ca subiect dominant al procesului educaţional.
3.Studierea ,propagarea şi implementarea experienţei avansate a cadrelor didactice.
4. Perfectarea sistemului de lucm cu copiii dotaţi.
5. Promovarea asistenţei metodice pentm cadrele didactice aflate laînceputul activităţii. 
â.Intensificarea lucmlui cu părinţii,diriginţii pentm respectarea Procedurii de organizare instituţională şi de 
intervenţie a lucrătorilor gimnaziului în cazurile de abuz,neglijare,exploatare,trafic al copilului.
7.Studierea actelor normative cu referinţă la educaţia incluzivă şi asigurarea îndeplinirii planului de activitate 
a CMI din instituţie.
8.Promovarea şi dezvoltarea parteneriatului dintre APL şi gimnaziu,în vederea asigurării unei educaţii de 
calitate.
• Sarcinile: 1. Studiul realizărilor ştiinţei în problema respectivă;

2. Elucidarea neajunsurilor cu ajutoml diagnosticării;
3. Determinarea nivelului de dezvoltare şi educare a elevilor. Etapele activităţii experimentale • 

Anul II de studiu:
1. Studierea şi analiza literaturii ştiinţifico- metodice în problema vizată, determinarea chestiunilor 

dominante ale problemei respective
2. Explorarea-experimentarea;
3. Determinarea câmpului de activitate metodică a subdiviziunilor şcolii şi a anumitor profesori. •
f) Activitatea în vederea studierii şi propagării experienţei avansate a învăţătoarei cu tema de cercetare: 
Metode interactive de predare-învăţare-evaluare la disciplinile de studiu din aria curriculară învăţământ 
primar.
g) Planul de activitate pentm Seminaml metodologic în baza următoarelor probleme: Relevanţa 
instmmentelor curriculare elaborate în stmcturarea demersului didactic; Integrarea tehnologiilor educationale 
participative în învăţămîntul gimnaziall la disciplinele din aria curriculară învăţământ primar..



Au fost numiţi responsabili de realizarea activităţilor proiectate : 
-director adjunct 
-organizator 
-învăţământ primar.
4.Este prezentă Organigrama activităţilor metodice din instituţie. 
5.1n anul de studii 2017-2018 se va promova experienţa avansată a :

Disciplina de studiu Stagiul general Gradul
didactic

Tema experienţei avansate 
(întreaga activitate sau probleme 
aparte)

Clasele primare 18ani II Metode interactive de predare- 
învăţare-evaluare în 
învăţământul primar

6.în instituţie activează 4 catedre pe arii curriculare:
-Limbă şi comunicare.Educaţie 
-Matematică şi Ştiinţe.Arte.Tehnologii.Sport.
-Clasele primare-conducător-Loghin Veronica 
-Catedra diriginţilor
care deţin în portofoliile lor Planificarea,Procesele -Verbale la cele 2 şedinţe realizate cu anexarea 

proiectelor de ore demonstrative,comunicări în baza temei de cercetare a catedrelor şi material privind 
schimbul de experienţă la subiectele discutate.
7. PLANUL DE ACTIVIT/ TE Al CONSILIULUI METODIC
Nr
d/r Obiective

Tematica
activităţilor

Termeni Responsabili Notă

1.
De a restribui 
sarcinile si 
obligaţiunile 
membrilor 
Consiliului Metodic 
,de a analiza planul 
de activitate a CM

l.Sarcinile de bază a CM în 
noul an de studii.
2. Concretizarea obligaţiunilor 
funcţionale ale membrilor CM.
3. Aprobarea planului de 
activitate a C M

Septembrie
Directorul
adjunct

2.

Perfecionarea 
cadrelor didactice 
pentru
implementarea
curriculei
modemizate.

Elaborarea testelor de evaluare în 
baza finalităţilor elevilor cu CES

Noiembrie Director
adjunct

3.

Perfecţionarea
măiestriei
profesionale a 
cadrelor didactice

Analiza Raportului Semestrial cu 
privire la sesizările despre 
cazurile de abuz faţă de copii.

Febmarie
Directorii
adjuncti;

Profesorii de 
la toate 
obiectele.

4.
Asigurarea managementului 
implementării standardelor de 
calitate
Raport de activitate prezentat de 
conducatorii cercurilor extracurrs 
şi a celor sportive.

Aprilie Director 
adjunct 
Profesori de 
la cursuri.

Conducătorii
cercurilor



Totalurile atestării cadrelor 
didactice

5. Relatarea
schimbului de 
experienţă

Analiza CM în decursul anului 
scolar.
Analiza activitătii catedrelor 
didactice pe arii curiculare 
.Propuneri ,sugestii ,cu privire la 
proiectarea activităţii C M pentm 
noul andestudii.

Mai Directoi 
adjunci; şefii 
de catedre

8. Grupa problematică nu este creată.
9. Grupa de creaţie nu activează.
10. Seminarul metodologic_______
Nr/r Obiective Tematica Activităţi Termeni Responsabil
1. Perfecţionarea 

calităţii procesului 
educaţional

Proiectarea şi 
realizarea sistemului de 
lucru cu copiii dotaţi

Training Octombrie Director adjunct

2. Relevanţa
instrumentelor
curriculare
elaborate în
stmcturarea
demersului
didactic;

Masă rotundă Decembrie Director
adjunctc

3 Implimentarea noilor 
tehnologii inovative Tehnologii interactive 

în cadrul orelor de 
limbă şi literatură 
română

Demonsrare la 
computer

Ianuarie Director adj. 
Catedra Limbă şi 
comunicare

4. Formarea continuă a 
cadrelor didactice

Integrarea tehnologiilor 
educationale 
participative în 
învăţămîntulgimnaziall 
la disciplinele din aria 
curriculară Arte.

Seminar
teoretico
practic

Martie Director adjunct 
,Profesorii de 
specialitate

12. Problema de bază a instituţiei este: „Asigurarea conformităţii instituţiei de învăţămînt la Standardele 
de calitate,” Anul II de studii.Actualitatea temei :Tendinţa societăţii spre o educaţie de calitate.Este 
promovată prin şedinţele CP,CA,CM.
13. Anul acesta nu activează nici un tînăr specialist
14. Asistenţa reciprocă este un mijloc de formare a cadrelor didactice. In gimnaziu la acest capitol se mai cere 
de lucrat. La sfîrşitul anului de studii profesorii aveau de la 20-30 lecţii asistate.
15. Cabinetul metodic ,anul acesta, a fost dotat cu un set de scaune,masă pentru şedinţe şi materiale ilustrative 
ce vizează activitatea metodică din instituţie.
16. Cabinetele de studiu sunt amenajate cu gust, nu conţin laboratoare cu aparataj necesar.
17. Biblioteca ajută la promovarea activităţii metodice oferind material necesar pentru desfăşurarea şedinţelor 
şi seminarelor.
18. Gimnaziul,pe tot parcursul anului, a fost abonat la următoarele ediţii: Făclia, Timpul, Alunelul, A mic, 
Tribuna copiilor, Ecoul nostru, Literatura şi Arta,Invăţătorul modem,Univers pedagogic .
19. Elevii au fost antrenaţi în urmatoarele concursuri:



-Concursul de inteligenţă Geopardi.
-Lansare de carte «Comorile europene ale cărţii ».
-Concursuri de desene pe diferite teme.
-Prezentări in PowerPoint despre locurile turistice din UE.
-Tradiţii şi obiceiuri de iamă 
-Cântecul pascal 
-Florii-2017
-La izvoarele înţelepciunii
20. La concursul Pedagogul Anului n-au participat.
21. Cu copii dotaţi se lucrează pentm participarea la olimpiada raională.Anul acesta gimnaziul are locuri 
premiante la limba română,clasa IV-locul II şi locul III,cl.IV-la matematică.
22. Administraţia gimnaziului a prezentat informaţiile necesare;s-au verificat registrele şcolare şi dosarele 
personale,se ţin în regulă registrele pentm Procese-Verbale,de Ordine a profesorilor,elevilor şi a lucrului de 
bază.
23. LaConsiliul administrativ s-au discutaturmătoarele chestiuni metodice: 1 .Rezultatele controlului complex 
al cl a V-a
2. Progresul şcolar al copiilor cu CES. .
3. Rezulatatele controlului predării disciplinii de studii fizică,limba franceză.
4. Totalurile olimpiadelor şcolare.
24.S-au schimbat formele şi metodele de realizare aşedinţelor metodice,punând accent pe cele interactive.
25. Pentm perfecţionarea 2017 au fost proiectate şi realizate următoarele cadre didactice:,Rotam Ludmila- 
educaţie tehnologică,Popa Mihail-educaţie tehnologică,Sîrbu Elena-clasele primare; Prepeliţă Valentin- 
biologie.
26. Conform diagnosticării cadrele didactice solicită asistenţă metodică la Standardele de evaluare a 
competenţelor profesionale ale cadrelor didactice.

Extras din procesul -verbal al şedinţei Comisiei de atestare nr. 2 din 20.03.2017
Concluzii: Toate activităţile din Programul de atestare discutat şi aprobat la Consiliul profesoral nr.l,din
21.09.2016 au fost realizate.
Recomandări: în temeiul Regulamentului de atestare a cadrelor didactice Comisia de atestare a instituţiei 
recomandă Consiliului Profesoral:

Pentm anul de studii 2017-2018 este planificat următor program de atestare:

Nr.
d/r

Disciplina Nr. total de 
cadre atestate

Conferirea gradului 
didactic

Confirmarea gradului 
didactic

II I Superior II I Superior
1. Educaţie

tehnologică
2 2

2. Biologie 1 1
Total 3 3

Anexa nr. 4
la ordinul DE nr. 486 din 04.09.2017 
Extras din procesul -  verbal al Consiliului profesoral 
nr. ldin „21” septembrie 2017 
Instituţia de învăţământ Gimnaziul Bălăşeşti

• Prin Decizia Consiliului Profesoral nr. 1 din „21” septembrie 2017 se aprobă:

Lista nominală a cadrelor didactice care solicită conferirea/ confirmarea gradelor didactice
în anul de studii 2017-2018

Nr. Sarcina Disciplina Specialitatea Vechi- Stagiul Anul Anul Note
d/o didactică solicitată conform mea în pedago- conferirii/ ultimei

deţinută diplomei muncă gic la confirmă- perfecţi
discipli- rii - onări
na gradului



solicitată didactic
1 9 Educaţie

tehnologică
Educaţie
tehni cotehnol ogi că

18 18 2013 2017

2 . . .

Pentru a mentine gradul didactic detinut - conferit/ confirmat în anul 2013 (anul de studii 2012- 
2013), prin Decizia Consiliului Profesoral nr. 2din „21” septembrie 2017 ainclude în Planul de atestare 
a cadrelor didactice pentru anul de studii 2017-2018, cadrele didactice care cad sub incidenţa art. 131 din 
Codul Educaţiei (confirmă un stagiu de activitate de 30 ani în învăţămănt nână la data denunerii cererei sau 
care au atins vârsta de pensionare ) conform listei nominale:

Nr.
d/o

Sarcina
didactică
deţinută

Disciplina
solicitată

Specialitatea
conform
diplomei

Vechi- 
mea în 
muncă

Stagiul 
pedago- 
gic la 
disciplina 
solicitată

Anul
conferirii/
confirmării
gradului
didactic

Anul 
ultimei 
perfecţi 
- onări

Note

1. 10 Educaţie
tehnologică

Fizică şi
discipline
tehnice

39 39 2013 2017

2 . . . 18 Biologie învăţământ
primar

2013 2017

Anexa nr. 5
la ordinul DE nr. 486 din 04.09.2017
Membrii comisiei instituţionale de atestare conform Regulamentului 
de atestare a cadrelor didactice pentru anul de studii 2017-2018

Nr.d/r Funcţia în comisie Disciplina predată Gradul didactic deţinut

1. Preşedinte L.şi lit.română II
2. Membru învăţământ primar II
3. Membru Chimie II
4. Membru L.şi lit.română II
5. Membru Educaţie muzicală II

Anexa nr.7
la ordinul DE nr. 486 din 04.09.2017 
Oferta de delegare la cursurile de perfecţionare 
pentru anul calendaristic 2018

Instituţia de învăţământ: Gimnaziul Bălăşeşti

Nr.
d/r

Disciplina
predată

Studiile, anul 
absolvirii

Vechimea 
în muncă 
(pedagogic)

Gradul
didactic
deţinut

Anul
conferirii/
confirmării
gradului
didactic

Anul ultimei 
perfecţionări

Limba de 
instruire

1. geografie S;Geografie,
2003

14 II 2014 2013 română

2. învăţământ
primar

S;învăţământ
primar,1989

35 II 2014 2013 română



3. Invăţământ
primar

S;învăţământ
primar,2009

8 II 2014 2013 română

ConcluziirActivitatea metodică din instituţie este axată pe acordarea suportului metodic CD,promovarea 
bunelor practici în procesul de predare-învăţare-evaluare şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare.
RezerverSe atestează rezerve în oraganizarea şi desfaşurarea lucrului Grupei de creaţie şi neparticiparea CD 
din instituţie la concursul „Pedagogul anului”.
PropunerirPentru activitatea ulterioară în perfectarea lucrului metodic se propune:
-Organizarea şi desfaşurarea activităţii Grupei de creaţie;
-Promovarea CD cu experinţa avansată pentru participarea la concursurile:„Pedagogul anului”,„Diriginte,drag 
părinte”
-Perfectarea sistemului de lucru cu copiii dotaţi pentru obţinerea performanţelor la concursurile raionale şi 
republicane.
Aprecierea muncii metodice- clificativul „Bine”

Serviciul 1. Activitatea CMI: Prin ordinul directorului este creată CMI, directorul adjunct pe
psihopedagogic instruire dispune de plănuire anuală a activitaţii CMI, jurnal de procese verbale cu 

înregistrarea şedinţelor CMI. Gimnaziul dispune de un CREI bine amenajat. Acest centru 
este amplasat la etajul 1, dotat cu materiale şi echipament necesar de a desfaşura activităţile.

2. Activitatea CDS: Cadrul didactic de sprijin dispune de plănuire anuală, lunară şi 
zilnică, de orar de lucru, aprobate directorui instituţiei, registre de evidenţă copii asistaţi la 
clasă, de asistenţă în CREI, fişe de monitorizare, etc. Portofoliul CDS conţine toată 
documentaţia necesară conform nomenclatorului. Pentru fiecare copil cu CES, CDS are 
deschis dosar ce conţine: adeverinţa de naştere, date generale şi situaţia socială a familiei, 
raportul de evaluare/reevaluare, planul educaţional individualizat, lucrări realizate de copii 
şi diverse materiale relevante.

3. Elaborarea PEI:
a. Nr. copii cu CES: 5
b. Nr. copii cu CES/adaptări specifice: 0

- evaluării finale clasa IV: 0
- examen de absolvire clasa IX: 0

c. Echipe PEI - 5
d. Nr. de PEI elaborate - 5
e. Adaptări curriculare -  pentru toti cei 5 copiii cu CES sunt elaborate Curriculum 
modificat la fiecare disciplină şcolară la care elevul întâmpină dificultăţi, ajustate la nivelul 
de dezvoltare şi potenţialul acestuia.
f. Asistenţă la ore -  în cadrul activităţii de monitorizare au fost asistate 8 ore la următoarele 
discipline: 1. română, matematica, 1. engleză, istoria şi fizica.
g. Parteneriat CD vs CDS -  la nivel de clasă şi CREI s-a evidenţiat prezenţa unui 
parteneriat sănătos între CD şi CDS, implicarea acestora fiind maxim concentrată pe 
dezvoltarea plenară a copilului şi pregătirea acestuia pentru viaţă.
h. Asistenţe psihopedagogice realizate în baza recomandărilor SAP - din observaţiile 
facute în urma monitorizării activităţii CDS, CMI, am constatat că asistenţa 
psihopedagogică a CDS este realizată atât la clasă, cât şi în Centrul de resurse. La clasă se 
lucrează în dependenţă de obiectivele propuse şi finalităţile de învăţare, care se realizează 
prin intermediul conţinuturilor adaptate la nivelul de dezvoltare a elevului şi la necesităţile 
acestuia. In CREI se lucrează pe diferite domenii de dezvoltare, în fucnţie de dizabilitatea 
şi potenţialul fiecărui copil. Activitatea de asistare atâtîn CREI, cât şi la clasă este realizată 
în baza planificărilor săptămânale aprobate de director şi realizate în paralel cu necesitatea 
de srijin a cadrelor didactice din instituţie.

Concluzii:
Şcoala este deschisă pentru fiecare copil.
Cadrele didactice sunt flexibile şi acceptă schimbarea creată de situaţie (în cazul 
nostru tratarea diferenţiată a copilului cu CES).

__________________CDS îşi realizează sârguincios şi corespunzător activitatea în baza fişei de post.



Conditiile de oredare (cooii cu CES) la clasă si în CREI: bune 
Calificativul pentru CDS: foarte bine

DOMENIUL CURRICULUM ŞCOLAR
Obiectul Conţinut Calificativul
Clasele
primare

Doamnele învăţătoare deţin documentele de planificare/ proiectare de bună 
calitate.
Demersul didactic este diferenţiat, uneori individualizat, în funcţie de 

posibilităţile psihointelectuale ale elevilor. Proiectarea didactică respectă 
momentele unei lecţii şi logica didactică, nivelul de pregătire al elevilor şi 
baza materială.
Invăţătorii claselor primare au cunoştinţe vaste şi dispun de o bogată 
experienţă, petrec lecţiile într-un temp înalt, obţin rezultatele în instruirea şi 
educaţia copiilor.Dumnealor aplică diverse tehnologii educaţionale 
activând elevii prin metode de stimulare şi de dezvoltare a creativităţii -  
utilizând mijloace de instruire adecvate particularităţilor de vârstă a 
elevilor.
In centrul atenţiei, învăţătoarele claselor primare se află obiective afective, 
motorii şi cognitive ca:

Realizarea programului de studiu 
Dezvoltarea gândirii logice 
Crearea situaţiilor problematizate 
Aplicarea cunoştinţelor teoretice în practică 

Tehnologiile selectate şi utilizate le permit învăţătoarelor să continuie 
formarea şi dezvoltarea la copii a proceselor psihice de bază (perceperea, 
atenţia, memoria, gândirea). In procesul predării doamnele integrează 
cunoştinţele însuşite anterior în contextul general de cunoştinţe, implicând 
diferite situaţii elevii ce practică activ.
Înzestrîndu-şi cabinetele cu diferite materiale ilustrative , diferită literatură 
suplimentară, la fiecare lecţie apelează la acest material. Despre munca 
colosală a învăţătoarelor ne vorbesc portofoliile elevilor şi portofoliile 
doamnelor învăţătoare.
Propuneri şi recomandări:

Studierea şi utilizarea auxiliarelor curriculare în cadrul lecţiilor. 
Completarea documentelor şcolare, completarea şi structurarea 

portofoliilor cadrelor didactice în conformitate cu cerinţele actuale .
Colaborarea cu cadrele didactice de la învăţămîntul preşcolar şi 

gimnazial.
- Centrarea demersului didactic pe elevii cu cerinţe educaţionale speciale.

BINE

Limba si
5

literatura
română

Cadrul didactic,profesoară de limba şi literatura română,are şarja de 10 ore 
de limba şi literatura română şi 2 ore pentru cursul opţional„Citind învăţ 
să fiu’.Predă în clasele a Vll-a şi a VIII-a,are stagiul pedagogic de 24 de 
ani. Este absolventă a UPS„A.Russo”Bălţi,anul 1993;specialitatea Limba 
şi literatura română /Limba rusă în şcolile naţionale. 
în instituţie este un singur cabinet de limba şi literatura română,comun 
pentru ambele CD ce predau disciplina, care reprezintă o sală de clasă 
spaţioasă,amenajată cu gusfeste present un material cu Simbolurile de 
Stat ale RM; sunt portretele ,cu anii de viaţă,ale clasicilor literaturii 
române;sunt plasate materiale ce conţin rigorile de scriere a unui 
comentariu literar şi planşe pentru studierea compartimentelor de bază ale 
gramaticii: Fonetica,Lexicul,Morfologia,Sintaxa.în biblioteca cabinetului 
se află unele suplimente ce înlesneşte procesul de asimilare a materialului 
la limba şi literatura, română, cum ar fi:DEX;Dicţionare de: 
sinonime, antonime,neologisme, expresii şi locuţiuni;personaje 
literare,motive şi simboluri litrare ,proverbe,ghicitori.Culegeri deteste 
elaborate în baza curriculumului la disciplină;Lucrări:„Mai aproape de



----------------- *------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cuvânt”,„Invăţ a scrie scriind”,de Ala Decuseară, „Cultura
comunicării”,de E.Rotaru ş.a ce oferă fiecărui utilizator ,copil sau
profesor,posibilitatea de perfecţionare a competenţelor de
comunicare.Profesoara foloseşte în procesul educaţional
calculatorul,posedând competenţele digitale necesare elaborării şi folosirii
materialelor didactice la disciplină(PPT;video,audio,fişe).
In cadrul controlului frontal am asistat la 5 ore de limba şi literatura
română: cu următoarele subiecte: „Sensul cuvintelorîn context.Polisemia
substantivului”-clasa a Vll-a, „Relaţiile sintactice în propoziţie şi
frază.Coordonarea”-clasa a VTII-a, „G.Topârceanu ,Acceleratul.Intrare în
temă ”-clasa a Vll-a, „Invăţ să comunic cu ceilalţi.Textul „Nu in zadar”,de
Nossrat Peseschkian(curs opţional „Citind învăţ să fiu”)-clasa a Vll-a,
„Propoziţia principal/secundară/regentă.Elemente de relaţie în frază”-
clasa a VlII-a. La orele asistate am constatat următoarele:
1 .Proiectează demersul didactic în conformitate cu rigorile cadrului
curricular al disciplinei.
2. Formulează clar obiectivele şi finalităţile procesului educaţional pentru 
fiecare activitate corelate cu prevederile curriculare.
3. Creează situaţii de învăţare care stimulează formarea şi dezvoltarea 
competenţe
4. Aplică eficient strategii şi tehnologii didactice interactive, cooperante şi 
socializantee, asigurînd conexiunile necesare.
5. Aplicăîn mod diferenţiat curriculumul pentru copii/elevi cu cerinţe 

educaţionale speciale conform recomandărilor SAP. 
â.Selectează şi eşalonează conţinuturile curriculare şi strategiile de 
învăţare în funcţie de cunoştinţele şi particularităţile individuale ale 
copiilor/elevilor.
7. Respectă norma literară a limbii în care predă şi asigură exprimarea 
corectă a subiecţilor.
8. Formulează clar şi accesibil conţinuturile, sarcinile şi explică 
modalităţile de lucru, folosind terminologia şi limbajul adecvat.
9. Dezvoltă abilităţi de comunicare a copiilor/elevilor pentru integrarea 
socială a acestora în diverse medii culturale.
lO.Integreazăîn procesul didactic resursele educaţionale adecvate, 
inclusiv mijloacele oferite de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, 
media etc., în concordanţă cu nevoile de dezvoltare a fiecărui copil/ elev.
1 l.Stimulează motivaţia, autonomia şi responsabilizarea subiecţilor pentru 
propria învăţare .
In registrele şcolare ,1a disciplina dată,se completează conform 
„Instucţiiunilor...”,efectuându-se zilnic evidenţa frecvenţei şi reuşitei 
elevilor şi notând sarcini concrete de învăţare.
Programul şcolar este îndeplinit,subiectele lecţiilor corespund Proiectului 
de lungă durată,aprobat de directorul gimnaziului la data de 08.09.2017. 
în peroada 04.09-29.11.2017 se atestează zilnic de la 3 la 7 note,ponderea 
notelor la un elev fiind de 8-în clasa a Vll-a şi 9 în clasa a VIII.
Conform proiectului de lungă durată şi registrului şcolar au fost proiectate 
şi realizate în clasa a Vll-a- ,iar în clasa a VlII-a- probe de evaluare.La 
ambele clase a fost realizată proba de evaluare iniţială(diagnostică).Toate 
probele sunt evaluate şi apreciate promt,sunt urmate de ore de recuperare 
şi dezvoltatre în baza rezultatelor obţinute.
în perioada inspectării,pe data de 30.11.2017,a fost efectuată proba de 
evaluare ,în clasa a VlII-a la unitatea de învăţare: Doina populară şi doina 
cultă.Noţiuni de sintaxă.Textul nonliterar.Reportajul.
Pe listă: 15 elevi 
Au scris:12 elevi



Absenţi:2 elevi
Elevul cu CES a îndeplinit test în baza finalităţilor din PEI.
Elevii au demonstrat cunoaşterea noţiunilor de sintaxăţtipuri de propoziţii 
şi sublinierea părţilor de propoziţie,relaţiile dintre propoziţii);determinarea 
tipului de doină corespunzător sentimentelor dominante din 
text;transformarea comparaţiilor în epitete.
S-au depistat lacune în valorificarea informaţiei din text şi argumentărea 
opiniei.
La capitolul„Comunică şi crează”elevii au realizat un reportaj în baza 
legendei propuse,însă majoritatea n-au ţinut cont de formularea 
enunţurilor scurte şi de menţinerea atenţiei publicului cu enunţuri de 
diferit tip.
Elvilor li s-au facut următoarele recomandări:
-să citească atent textul literar şi sarcinile propuse;
-să formuleze enunţuri scurte şi clare pentru a atrage atenţia publicului. 
Elevii posedă caiete de lucru Nr. 1 şi Nr.2;caiete de teste şi caiete pentru 
ateliere de scriere. Caietele de teste şi de ateliere sunt verificate promt,iar 
cele de lucru-ocazional.
In afara orelor de curs CD lucrează cu elevii pentru participarea la 
concursurile şcolare:,, Florii”, „La izvoarele înţelepciunii.”In anul de 
studii 2016-2017 discipola d-ei,TomaNatalia a obţinut premiul III la 
ambele concursuri,iar la etapa republicană a concursului „La izvoarele 
înţelepciunii”,dedicată scriitorului român Petre Ispirescu-locul n. Este 
membră a comisiei raionale de atestare la limba şi literatura română şi a 
Comisiei de verificare a examenului de absolvire a ciclului gimnazial la 
disciplină.
Face parte din Comisia metodică Limbă şi Comunicare din gimnaziu şi a 
Catedrei de limba şi literatura română din cadrul MCM „A.Agapie” 
Pepeni,în cadrul cărora a prezentat ore demonstrative la limba şi literatira 
română cu subiectele:„Crăiasa din poveşti”de M. Eminescu-28.10.2016; 
„Neamul Şoimăreştilor”de M.Sadoveanu-10.04.2017; „Stânca 
corbului”,de A.Russo-10.12.2016 ş.a.
La capitolul autoinstruire d-na profesoară lucrează asupra problemei de 
cercetare: Dezvoltarea competenţelor comunicative prin aplicarea 
metodelor interactive în cadrul lecţiilor de limbă şi literatură română. 
Motivaţia alegerii problemei:metodele interactive presupun curiozitate, 
activism,dorinţă de a observa,a explica,a explora,a descoperi ,a căuta,a 
cerceta şi se centrează exclusiv pe elev. Ajută elevul să găsească singur 
cunoştinţele pe care urmează să şi le însuşească,să afle singur soluţii la 
probleme,să prelucreze cunoştinţele ,să ajungă la reconstituiri şi ţin de 
formarea personalităţii acestuia.
Toate strategiile folosite ajută la creşterea calitativă a actului educaţional. 
Examinarea cu atenţie,întreprinsă timp de mai mulţi ani, a demonstrat 
progresul reuşitei comunicative a personalităţii în devenire care este 
hotărâtor pentru afirmarea în viaţă a tinerei generaţii.
Ultima atestare a CD inspectat a avut loc în anul de studii 2016-2017 şi 
conform rezultatelor tuturor activităţilor ,Ordinului DE Sîngerei ,d-nei i s- 
a confirmat gradul didactic II la limba şi literatura română.
Ultimile cursuri de formare continuă le-a urmat la limba şi literatura 
română, organizate de Institul de Ştiinţe ale Educaţiei, în perioada 
01.02.2016-20.02.2016,confirmat prin certificat, unde a valorificat 
urmatoarele module:
1. Modulul A -  Didactica disciplinei
2. Modulul B -  Psihopedagogie
3. Modulul C -  Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie



4. Modulul D -  Practica pedagogic
În cadrul cursurilor de perfecţionare s-a antrenat în mod teoretic şi 
practic, cunoscând avantajele curriculumului modernizat. A reflectat 
asupra tehnologiilor, modului de elaborare a proiectelor didactice, a 
testelor de evaluare.
Ca profesor şi diriginte până în prezent a asistat la 20 de ore,posedând 
Registru pentru asistenţa la ore.
Concluzii: Activitatea educaţională desfăşurată la gimnaziul din Bălăşeşti 
are tangenţe vizibile cu activitatea didactică pe care o desfăşoar ă în 
instituţie.Conducându-se după principiul că la şcoală este ca acasă,se 
preocupă permanent de dezvoltarea bazei didactico-materiale şi 
îmbogăţirea ei prin confecţionare şi achiziţii de materiale didactice. Ceea 
ce a realizat în demersul practic a fost coordonat cu conducerea 
gimnaziului şi catedra claselor gimnaziale.Începând cu anul 2005 
utilizează tehnologiile informaţionale la o scară mai largă ,apelând la 
programul Power Point. În ultimii 5 ani a realizat :
-Membră a comisiei de atestare în gimnaziu 
-Membră a Consiliului Profesoral
- Membră a Catedrei Limbă şi comunicare şi educaţie socio-umanistică 
-Membră a Asociaţiei pedagogilor,elevilor şi părinţilor,,Florile vieţii ”din 
2004 ’ ’ ’ - 
Organizator al activităţilor metodice:
Dezvolt ă relaţii armonioase de parteneriat cu părinţii , organizând pentru 
elevi şi părinţi: -informarea familiilor elevilor despre progresul 
elevilor,comportamentul lor social - stabilirea împreună cu ei a celor 
mai eficiente modalităţi de soluţionare a problemelor apărute 
-Desfăşoară activităţi de pedagogizare a părinţilor prin şedinţe ,mese 
rotunde,discuţii.
Recomandări:
De îmbunătăţit lucrul cu caietele nr.1 şi nr.2,evitând evaluarea ocazională; 
de perfectat sistemul de lucru cu copiii dotaţi pentru obţinerea 
performanţelor în cadrul concursului raional; de intensificat asistenţa la 
ore în cadrul instituţiei.

Limba
franceza

Lecţiile de limba franceză se desfăşoară conform curriculumuluii la 
disciplină, în baza unei proiectări de lungă durată şi scurtă durată.La 
fiecare lecţie obiectivele au fost proiectate la nivelul de 
cunoaştere,înţelegere şi aplicare.Obiectivele se realizau în concordanţă cu 
conţinutul predat în cadrul orelor şi condiţiile organizate de realizare a 
obiectivelor preconizate. Conţinutul materiei predate corespunde 
particularităţilor de vârstă ale elevilor şi este corect din punct de vedere 
metodic.În cadrul orelor de limba franceză profesoara organizează 
activităţi fontale şi independente.Asimilarea şi consolidarea cunoştinţelor 
la limba franceză se face prin metode de predare -învăţare-evaluare aşa ca 
:conversaţia întroductivă ,
conversaţia de comunicare; conversaţia de repetare şi sistematizare a 
cunoştinţelor, exerciţiul lexical ,exerciţiul gramatical. Selectarea şi 
utilizarea metodelor de predare -învăţare erau în funcţie cu obiectivele şi 
conţinutul lecţiei. Selectarea strategiilor şi tehnicilor de lucru au permis 
activitatea frontală ,individuală.În realizarea demersului educaţional s-au 
utilizat planşe,fişe,manual.Se respectă repartizarea efectivă a timpului 
pentru realizarea etapelor lecţiei şi conţinutului predat.Profesoara are un 
stil pedagogic democratic,s-a asigurat un climat agreabil de lucru în cadrul 
orelor de l.franceză. Pe parcurs s-au format deprinderi intelectuale 
.Activităţile de evaluare au fost axate pe evaluarea orală (chestionarea, 
lectura, recitarea,povestirea). Conţinutul evaluării a fost orientat pe
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evaluarea cunoştinţelor şi capacităţilor, observarea curentă a 
comportamentului şcolar al elevului.
Recomăndări: In cadrul orelor de l.străină să se coreleze eficient audierea 
mesajelor scrise.Utilizarea TIC la ore ,utilizarea strategiilor didactice 
,metodelor didactice care ar stimula dezvoltarea gândirii critice.

Limba engleza Lectiile de limba enaleză se desfasoară în cabinetele de clasă bine 
amenajate. Elevii sânt asiguraţi cu manuale. Profesoara de engleză dispune 
de proiecte de lungă durată în conformitate cu curriculum-ul şcolar la 
disciplină, de proiecte zilnice bine gândite.

Dat fiind scurta experienţă a cadrului didactic, pe parcursul 
inspecţiei frontale s-a insistat predominant, pe acordarea ajutorului metodic. 
Oricum, asistând la 6 ore de Limba engleză în clase din diferite trepte de 
şcolaritate, am costatat următoarele:

- Profesoara deţine cunoştiinţe teoretice în domeniul Limbii engleze, 
dar care necesită a fi extinse.

- Planificările de lungă durată sânt elaborate având la bază 
Curriculum modemizat, axat pe competenţe, dar acestea trebuie completate 
şi perfectate.

- Profesoara realizează planificări zilnice, dar ele necesită a fi 
desfaşurate, extinse cu sarcini concrete, care vor fi enuţate pe parcursul 
lecţiei, pentm a evita comiterea unor erori de exprimare.

S-a acordat suport metodic pentm elaborarea Curriculum 
modificat pentm copiii cu C.E.S.

- Sânt respectate etapele lecţiei conform stmcturii E.R.R.E. Dar 
dozarea timpului este un aspect care necesită o abordare specială.

- In cadml lecţiilor, dna Ropot Ecaterina încearcă să creeze un climat 
care să motiveze învăţarea, manifestă interes, respect faţă de fiecare copil.

- Profesoara demonstrează abilităţi în utilizarea TIC - realizând prin 
intermediul acestora -  activităţi de audiţie în cadrul lecţiei, încearcă să 
creeze opurtunităţi egale de dezvoltare a copiilor cu C.E.S., pune la 
dispoziţia copiilor materiale audio-vizuale care stimulează dezvoltarea lor 
intelectuală.

- Totodată, drept instmmente de evaluare a cunoştinţelor sânt 
utilizate testele scrise şi orale. Conform recomandărilor metodice trebuie să 
fie realizate minim 2 evaluări orale pe parcursul anului de studiu.

- De asemenea o atenţie sporită trebuie acordată corectării testelor 
elevilor, cu indicarea punctajului acumulat de elevi şi utilizarea rezultatelor 
evaluării pentm a organiza, modifica şi adapta mediul educaţional în 
favoarea elevului.

- Profesoara este receptivă la toate sugestiile înaintate şi dă dovadă 
de interes faţă de desfaşurarea calitativă a procesului instmctiv-educativ.

- Profesoara foloseşte eficient noile metode şi tehnici de lucru: 
dialogul, conversaţia dirijată, interviul, brainstormingul, descrierea după 
imagini ş.a.

- Procesul de predare-învăţare este organizat în baza celor 4 
deprinderi ale actului de comunicare: audiere, lectură, vorbire, scriere.

- Profesoara îşi organizează lecţiile interesant, toate etapele se 
succed adecvat, majoritatea elevilor sînt implicaţi activ.

- Pe parcursul acestor lecţii elevii au fost foarte activi şi cu plăcere 
auîndeplinit toate cerinţele profesomlui, majoritatea răspundeau cumare 
entuziasm, dând dovadă că sunt pregătiţi. în timpul realizării feedback- 
ului, s-a evidenţiat faptul că elevii au însuşit satisfacătorlecţiile predate.

A

In baza constatărilor enumerate recomand:
1. A utiliza sistematic activităţi de audiţie în cadml lecţiilor de 

Limba engleză.
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2. A redacta Curriculum şi Planul individual de dezvolatare pentru 
copiii cu CES.

3. A forma elevilor deprinderi de lucru interactiv.
4. A completa portofoliul cadrului didactic.
5. A participa în cadrul activităţilor de nivel local, raional, în 

scopul perfecţionării continue a cunoştinţelor în domeniu.
6. Folosirea eficientă a resursei de timp şi dozarea corectă a 

timpului.
7. Activităţi diferenţiate cu elevii.
8. Asigurarea învăţării în clasă.
9. Eficientizarea sarcinilor scrise şi accent pe comunicarea orală.
10. Să încurajeze elevii pe parcursul activităţii şi să implice 

majoritatea elevilor în procesul activităţilor didactice.

Limba rusă Documentaţia la disciplină este îndeplinită şi complectată la timp şi 
calitativ.

Proiectarea de lungă durată fiind elaborată în baza prevederilor 
curriculumului modemizat la disciplină, corespunde tuturor cerinţelor 
actuale.

Proiectările zilnice sunt bine structurate şi desfăşurate. Intm selectarea 
conţinuturilor se pune accent pe nivelul de pregătire al elevilor.

Inscrierile în registml de clasă sunt îndeplinite conform instmcţiunii şi 
conţinuturile coincid cu proiectarea de lungă durată. Notarea are loc 
conform referenţialului de evaluare specifice disciplinei şi acumularea de 
note este suficientă, elevii sunt receptivi la notarea în agendă.
Caietele pentm evaluări sunt verificate la timp şi notele transferate regulat 

în registm, dar verificarea caietelor de lucru a elevilor este necesar de 
efectuat conform cerinţelor reperelor metodice la disciplină.

Profesoara dispune de o pregătire ştiinţifico- metodică bună. Orele 
profesoarei de limba msă sunt metodic corect proiectate, obiectivele concret 
stabilite, fiiind realizate prin conţinuturile selectate. Doamna profesoară 
asigură implicarea în activitate a tuturor elevilor, atrag o atenţie deosebită 
dezvoltării creativităţii la fiecare etapă a lecţiei, inclusiv şi temele pentm 
acasă poartă un caracter creativ.

Intm realizarea conţinuturilor proiectate dna combină cu iscusinţă 
strategiile didactice tradiţionale şi cele interactive, precum: exerciţiul, 
discuţia, dialogul, redarea textului, jocul, studiul de caz, descrierea, 
comparaţia, prezentarea, reportajul. Pe parcursul lecţiilor elevii sunt 
implicaţi în aşa forme de activitate -  frontal, în perechi, independent, în 
gmpuri. Diferenţiat se lucrează cu elevii cu cerinţi educaţionale speciale . 
Sarcinile, atât în cadml orelor, cât şi în cadrul evaluărilor sunt selectate 
ţinând cont de tipul cirriculumului şi capacităţile elevilor.

0  atenţie deosebită profesoara atrage pe parcursul lecţiilor 
îmbogăţirii vocabulamlui prin proverbe şi zicători, sinonime şi antonime. 
Este binevenit folosirea raţională şi la moment a materialelor didactice, dar 
care necesită a fi complectate . Un ajutor întm realizarea celor proiectate 
este folosirea tehnologiilor informaţionale de către profesoară şi elevi.

Pe parcursul orelor de limba msă predomină un climat psihologic 
agreabil şi constmctiv. Metodic corect este dozattimpul şi stmcturat etapele 
în procesul de predare-învăţare-evaluare.
Concluzii :

Profesoara activează în baza curriculumului la disciplină, utilizând 
diverse strategii didactice întm realizarea procesului educaţional.
Activitatea profesoarei este apreciată cu calificativul „bine”.

Propuneri :
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1. De complectat baza didactico-materială conform cerinţelor 
curriculumului modernizat la disciplină.
2. Verificarea caietelor de lucru a elevilor de efectuat conform 
cerinţelor reperelor metodice la disciplină .
3. Argumentarea notelor acordate elevilor.

Matematica Activitatea didactică în gimnaziul desfaşoră doi profesori de matematică 
ambii cu studii superiore în domeniul. Cadrele didactice din gimnaziul 
depun eforturi majore pentru desfaşurarea activităţilor de predare-învăţare- 
evaluare, cunosc bine materia curriculară la matematică cât si metodica 
predării disciplinei. Corect lucrează asupra implementării curriculumului 
modemizat la matematică, utilizînd variate tehnologii didactice.
Profesorii de matematică acordă o anumită atenţie dezvoltării interesului 
elevilor faţă de matematică, atât la lecţii cât şi în afara lor, realizând anual 
unele activităţi extracurriculare: săptămâna matematicii, olimpiada şcolară, 
participarea la olimpiada raională. Profesorii mult lucrează asupra 
dezvoltării profesionale, participând la cursuri de perfecţionare, 
frecventând şedinţele comisiilor metodice şcolare şi raionale, dispun de 
portofolii bogate în materiale didactice.
Recomandări: să utilizeze tehnologii informaţionale şi comunicaţionale 
adecvate. Să respecte periodicitatea de verificare a caietelor de clasă ale 
elevilor. In măsura posibilităţilor să lucreze suplimentar în afara orelor de 
curs atât cu elevii slabi la învăţătură, cât şi cu elevii dotaţi. Sa se acorde o 
mai mare atenţie dezvoltării vorbirii orale a elevilor, utilizând terminologia 
matematică.
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Biologie In urma asistenţei la orele de biologie, petrecute de profesor am 
observat ca lecţiile au fost concepute si structurate conform proiectului de 
lunga durata. Lectiile au fost structurate corect, fiind trecute prin toate 
etapele.

Lectiile au inceput cu un ton bun, atmosfera in clasa era placuta, 
prietenoasa. Pe parcursul lectiei profesorul dadea dovada de o atitudine 
responsabila , vocea clara, expresiva, dar in unele momente s-a simţit si 
unele emoţii,, tempou adecvat, s-a implicat atunci cand era nevoie.
Am sesizat un stil de predare pozitiv.

Din punct de vedere strategic, lecţia a avut o densitate si o diversitate 
favorabila pentru stimularea interesului cognitiv al elevilor si crearea 
situatiilor de invaţare. Pe parcursul lecţiilor s-a folosit diverse metode 
didactice : lectura explicativa, explozia stelară, studierea textului, 
povestirea, conversaţia, exerciţiul, completarea schemei si a tabelului, 
experiment; mijloace de invaţământ: manualul, imagini, fişe de lucru, 
scheme, mulaje, utilizarea TIC; tipuri de interacţiuni: frontal, individual, 
pe grupe, independent, dirijat.

Trecerea de la o etapa la alta a fost reuşită, fară întreruperi. Atunci 
când a fost nevoie, profesorul a corectat raspunsurile greşite ale elevilor.

Pe parcursul acestor lecţii , unii elevi au fost activi, alţii mai puţin
activi.
Propuneri
• nu s-a folosit TIC-ul la toate orele;
• unii elevi au fost notati cu note prea mari.
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Fizica Profesoara dispune de proiecte didactice de lungă duratăîn corespundere cu 
cerinţele curriculumului modemizat axat pe formare de competenţe, pe 
unităţi de învăţare, recomandările Ghidului de implementare şi a Reperele 
Metodice elaborate de Ministerul Educaţiei. Proiectele sunt desfaşurate şi 
însumează în ele eşalonarea tuturor componentelor curriculumului, inclusiv 
probe de evaluare, lucrări practice şi de laborator. Proiectele sunt elaborate 
conform ariei curriculare în domeniu, vizate de administraţia şcolii.
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Profesoara cunoşte actele normative cu referinţă la implementarea 
curriculumului modemizat la disciplină. Activitatea este centrată pe elev, 
valorificîndu-se imaginaţia şi fantezia acestuia folosindu-se legătura 
interdisciplinară. Profesoara crează o atmosferă de încredere şi respect. 
Registrele şcolare sunt completate cu acurateţe.
Recomandări
Şă doteze cabinetul de fizică cu tehnică de calcul şi laborator modem .

Chimie Profesoara de chimie, dispune de proiectări de lungă durată şi de scurtă 
durată bazate pe competenţe specifice ale disciplinei Chimie. Pe lângă 
aceste proiectări se ghidează de : Curriculum modemizat la chimie pentm 
învăţământul gimnazial , reperele metodologice care sunt un reper 
obligatoriu pentm proiectare, Standardele de eficienţă a învăţării chimiei, 
Referenţialul de evaluare la chimie pentm treapta gimnazială şi ghidurile 
profesomlui la chimie. Utilizând aceste surse o face pe profesoară să 
petreacă orele de chimie la un nivel înalt.

Cabinetul de chimie este dotat cu materialele didactice necesare 
studierii chimiei: SISTEMULPERIODIC, TABELUL SOLUBILITĂŢII, 
SERIA REACTIVITĂŢII TENSIUNII METALELOR, REGULILE 
TEHNICII DE SECURITATE, METODELE DE OBŢINERE, 
PROPRIETĂŢILE ŞI UTILIZAREA CLASELOR DE SUBSTANŢE 
ANORGANICE.

Pe parcursul asistării la ore am remarcat o bună pregătire teoretică, o 
intercalare a materiei predate cu experimentul chimic. Nu există oră de 
chimie fară rezolvare de probleme. Am văzut că la fiecare lecţie petrecută 
de Doamna Rotam este rezolvare de probleme şi situaţii de problemă. 
Profesoara atrage atenţie la tehnica securităţii în Cabinetul de chimie. 
Lecţiile sunt interesante, captivante, fiind utilizate diverse metode 
interactive. Sunt antrenaţi în procesul educaţional la chimie toţi elevii. Se 
lucrează diferenţiat în dependenţă de capacităţile intelectuale ale elevilor. 
Profesoara dispune de Curriculumul modificat la chimie pentm elevii cu 
Cerinţele Educaţionale Speciale, obţinând şi succese.

Lecţiile de chimie desfaşurate de Doamna Rotam au fost bine 
stmcturate, în corespundere cu cerinţele actuale ale Curricula modernizată, 
trecând prin toate 4 etape de realizare: ERRE. Corelarea dintre 
subcompetenţe şi obiectivele operaţionale a fost adecvată. 
în etapa de evocare se face apel la cunostinţele însuşite de către elevi la 
subiectul, care va fi studiat. Astfel, se face legătura între ceea ce se ştie şi 
ce se va preda. Corelarea informaţiilor ştiute cu cele noi, asigură trăinicia 
celor din urmă, stabileşte interesul şi scopul pentm explorarea subiectului, 
direcţionează atenţia elevilor spre subiectul studiat şi motivează elevii 
pentm instmire.

Metodele utilizate-instmire asistată de calculator, discuţia ghidată, 
Brainstorming, Exerciţiul, Algoritmizarea, Conversaţia, Posteml, 
Ciorchinele, Modelarea, Asaltul de idei Explozia stelară, Problematizarea, 
etc. -au fost corect selectate, astfel încât toţi elevii au fost activ implicaţi în 
activitate,fiind permanentîncurajaţi, stimulaţi verbal şi cu cu note.

Nu au lipsit nici elementele de creativitate-o cerinţă actuală în realizarea 
demersului educaţional contemporan. A fost utilizat şi jocul didactic, un 
element interesant pentm elevi la lecţiile de chimie. Deasemenea au fost 
folosite diverse material didactice-TIC, prezentările, fişe, planşe, postere, 
original au fost anunţate obiectivele lecţiei,
pe care elevii le-au descoperit intuitiv. Evaluarea a fost prezentă pe 
parcursul lecţiilor, fiecare greşeală fiind corectată corespunzător, 
răspunsurile elevilor erau permanent argumentate de către ei. Au fost
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utilizate şi unele curiozităţi şi ghicitori pentru captarea atenţiei şi stimularea 
interesului elevilor.

Printre problemele pe care le-aş evidenţia sunt următoarele:
-dotarea insuficientă cu echipament şi reactivi necesari pentru realizarea 
experimentului chimic .

La ore este bine dozat timpul, nu se atestă reţineri, se lucrează 
individual, frontal şi în grup. La orele de chimie este un climat psihologic 
favorabil învăţării. Tembrul vocii, al profesoarei, este liniştit, calm. Se vede 
o relaţie de respect atât din partea profesoarei cât şi din partea elevilor.

Concluzie: corespunde funcţiei ocupate şi gradului didactic deţinut.
Istoiia
românilor si

9

universală

Pentru organizarea şi desfăşurarea demersului pedagogic, profesoara 
elaborează proiectarea didactică ţinând cont de algoritmul recomandat de 
către Curriculum şi ghidul metodic la obiectul istoria românilor şi 
universală, de particularităţile de vârstă ale elevilor, cât şi de specificul 
conţinutului predate. Deasemenea se observă o continuitate dintre 
competenţa propusă şi formularea obiectivelor, care sunt măsurabile, 
indică acţiuni posibile de aplicat la nivelul cunoaştere, analiză, sinteză şi 
evaluare. Obiectivele sunt anunţate sau fixate pe tablă la începutul lecţiei, 
după care, la sfârşit se revine pentru a determina, cu ajutorul elevilor, gradul 
de realizare a obiectivelor propuse.
Se observă o selectare adecvată a strategiilor de predare pentru asigurarea 
realizării obiectivelor propuse. Momentul de evocare este realizat prin 
utilizarea citatelor, pronosticul sau diagnosticul elevilor cu referire la 
subiectul studiat, a unui motou, o frază în avans, etc.
Se utilizează diverse metode penrtu actualizarea cunoştinţelor şi 
conecsiunea lor cu conţinuturile noi de studiu: Graficul T, cu ajutorul 
căruia elevii pot cu uşurinţă determina asemănări şi deosebiri dintre 
procesele şi spaţiile studiate; saltul de idei, explozia stelară, jocul de rol, 
telegrama, etc, care permit o organizare mai dinamică a procesului didactic. 
Pentru formarea competenţelor de orientare în spaţiul istoric, la fiecare 
lecţie se utilizează harta istorică şi de contur, elevii sunt asiguraţi cu caiete 
de teste. Pentru formare competenţelor de orientare în timt se utilizează axa 
cronologică, utilizarea datelor istorice în formularea argumentelor, a 
studiului comparativ.
Formarea limbajului de specialitate: cu ajutorul dicţionarului, sunt 
explicate noţiunile, se analizează corectitudinea redactării, apoi noţiunile 
sunt utilizate în discursul istoric, argumentare, construcţia afirmaţiilor. 
studierea activităţii şi operelor marelor personalităţi. Profesoara solicită 
elevilor aplicarea cunoştinţelor de la geogtafie, educaţie muzicală, limba 
română - dovadă a asigurării interdisciplinarităţii. Elevii pot formula 
concluzii şi opinii argumentate. Se practică transferul cunoştinţelor prin 
stabilirea corespondenţei dintre subiectul studiat şi activităţile societăţii 
contemporane.
TIC-ul este utilizat sistematic pentru consolidarea cunoştinţelor prin 
selectarea adecvată a imaginilor, informaţiilor suplimentare, hărţile cu 
transformările teritoriale.

Elevii sunt implicaţi în activităţi de cercetareîn grup cât şi individual, este 
practicată citirea selectivă, studierea diagramelor, analiza surselor istorice. 
Peparcursul lecţiei elevii suntîncurajaţi. profesoara se asigură că toţi elevii 
participlă la demersul educaţional. Elevii cu CES sunt implicaţi în 
activităţile de grup şi individuale, care asigură formarea competenţelor 
specifice disciplinei.
Evaluarea este ritmică. Pentru evaluarea formativă se utilizează fişe, 
comunicarea, pentru evaluare sumativă se aplică testul, iar notele sunt 
argumentate.
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Profesoara practică un sistem educaţional care asigură condiţii favorabile 
pentru dezvoltarea intelectuală şi psihologică al copilului.
Recomandări:

Se recomandă ca pentru extindere să fie orientaţi spre creativitate 
bazată pe gândire critică. Să se noteze în agenda elevului sarcinile pentru 
acasă.

Geografie Verificînd documentaţia progesoarei de geografie s-a constat atitudinea 
pozitivă a profesoarei faţă de cerinţele actuale ale procesului educaţional. 
Dna profesoară depune destule eforturi în organizarea activităţilor 
didactice. Elaborează toate tipurile de proiecte didactice. Acestea sunt în 
corespundere cu cerinţele în vigoare.

Asitarea la ore a confirmat buna organizare a demersurilor educaţionale, 
care este desfaţurat prin utilizarea întregului suport didactic: manuale, 
ghiduri, hărţi, atlase, ect.
Lecţiile dnei profesoare au demonstrat potenţialul de care dispune, tactul 

pedagogic şi comunicare bună în relaţia professor- elev.
Profesoara posedă limbajul de specialitate şi îl solicită şi elevilor.

Pentru a spori eficienţa procesului de predare/învăţare/evaluare profesoara 
utilizează postere, portofolii, scheme. Dintre metodele şi tehnicile utilizate 
prevalează conversaţia, problematizarea, lucrul în grup şi individual.

Elevii posedă abilităţi de lucru independent cu atlasul, postere, fişe. 
Profesoara cu măiestrie intervine şi conduce elevii, angajîndu-i să extragă 
informaţia solicitată , din sursele informaţionale. propuse. Elevilor li se 
solicită răspunsuri clare,complete şi cu argumente logice. Sarcinile propuse 
sunt evaluate şi notate.
în scopul stabilirii gradului de învăţăre a disciplinei profesoara utilizează 
diverse tipuri de evaluări: probe, aplicaţii practice, teze, concursurile 
şcolare. Sunt depuse destule eforturi ca acestea să fie elaborate conform 
cerinţelor curriculare.
Analiza corectitudinii şi obiectivităţii evaluărilor au arătat, că cadrul 

didactic este exigent faţă de acest parametru al procesului educaţional. 
Satisface activitatea dnei vis-a-vis de completarea registrelor şcolare. Se 

conturează ritmicitate în acumularea notelor.
Dar totodată în activitatea cadrului didactic au fost depistate şi lacune:
• Nu satisface încă asigurarea disciplinei cu material cartografic.
• Foarte modest este dotată şcoala cu hărţi, atlase;
• Se mai necesită efort la elaborarea probelor de evaluare.
• Acordarea importanţei evaluării formative, realizarea permanentă 
la lecţii a feed- back-ului.

Administraţiei instituţiei, cadrului didactic se recomandă:
să orienteze cadrele didactice spre corectitudinea elaborării probelor 

de evaluare;
cadrul didactic să studieze literatura metodică la problema evaluării 

rezultatelor şcolare, să folosească corect metodele şi tehnicile de 
predare/învăţare/ evaluare;

elevii să fie corect orientaţi în rezolvarea sarcinilor propuse;
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Educaţie
muzicală

în cadrul asistenţei la orele de educaţie muzicală şi educaţia plastică s-a 
observat că în calitate de profesor dl. Palade Iurie caută mereu cele mai 
eficiente metode şi tehnici de predare în cadrul acestor discipline, 
străduindu-se să facă studiul elevilor cât mai atractiv şi mai eficient. Dl. 
profesor posedă abilităţi de proiectare şi realizare a obiectivelor lecţiei. La 
proiectarea orei se ţine cont de conţinutul şi caracterul ştiinţific al materiei 
predate, prin care este stabilit un un raport specific profesor-elev. 
Dumnealui cunoaşte metodologia didactică de promovare a unei ore şi 
utilizează în cadrul ei diverse metode de predare-învăţare-evaluare, mai
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bine spus, respectă principiul sistematizării, continuităţii care preconizează 
un parcurs didactic-educativ, realizat efectiv în legătură de cauză-efect şi în 
ascensiune graduală -  de la uşor la greu, de la compus la complicat, elevii 
recreând imagini simple şi complexe pe un traseu de cunoaştere muzicală 
sistematizat.

Orele nu sunt lipsite de materialele didactice: poze a compozitorilor 
străini, compozitori şi interpreţi ai Republicii Moldova, fişe cu portativul 
muzical, materiale pentru audiere conform curriculumului, care permit ca 
lecţiile să fie cât mai interesante.

Pe tot parcursul orelor dl profesor creeză un climat psihologic agreabil, 
dezvoltînd şi formând la elevi deprindere de lucru în echipă. Relaţiile 
profesor-elev sunt favorabile

Atât dl profesor cât şi elevii operează cu termini specifici disciplinei. D1 
. Palade predă materialul în aşa mod încât elevul percepe aspectul practic al 
cunoştinţelor şi utilizării lor în viaţă. Prin exemple concrete promovează 
valorile naţionale şi general-umane.

Completarea catalogului este corectă, se face conform temelor proiectate, 
fiecare elev are acumulate cel puţin 3-4 note.

Elevii au caiete pentru înscrierea versurilor cântecelor adăugătoare, 
caiete pentru note muzicale -  inclusiv şi manuale de educaţie muzicală la 
toate clasele.De remarcat este şi faptul că fiecare elev are şi portofoliu, unde 
sunt adunate toate materialele adăugătoare la aceste obiecte.

Portofoliul profesorului este întocmit conform cerinţelor. Volumul de 
informaţie este variat.
Concluzie:
1. Au fost asistate 4 ore la educaţia muzicală şi 3 ore la educaţia 
plastică apreciate cu calificativul -  „bine”.
2. Competenţele profesionale a dlui profesor corespund funcţiei 
exercitate şi dumnealui îşi onorează responsabilităţile.
3. Utilizează în procesul de predare -  învăţare- evaluare atât metode 
tradiţionale cât şi modeme.
Recomandări:

A îmbogăţi baza -materială la disciplinile date cu materiale noi care 
arîntregi orele, facându-le şi mai atractive.

A îmbogăţi şi a perfecta portofoliului didactic cu noi proiecte, 
scenarii ale orelor/activităţilor realizate; grile de evaluare a competenţelor 
elevilor de autoevaluare; articole proprii sau a colegilor extrase din noile 
surse de specialitate care vizează modemizarea standartelor educaţionale şi 
curriculumului şcolar,__________________________________________



Educaţie
plastică
Educaţie
tehnologică

Lecţiile de educaţie tehnologică se desfaşoară conform proiectelor de 
lungă şi scurtă durată. La proiectarea lecţiei se ţine cont de competenţele şi 
subcompetenţele pe care elevii trebuie să le însuşească. Proiectul lecţiei este 
întocmit conform cerinţelor actuale şi vizează dezvoltarea gândirii artistice 
la elevi, educă simţul estetic şi cultura emoţională

Mijloacele de învăţământ utilizate în cadrul lecţiilor deţin atât valenţe 
informative, întrucât sprijină îmbogăţirea experienţei cognitivea elevilor, 
cât şi valenţe formative, întrucât contribuie la formarea şi dezvoltarea unor 
abilităţi practice şi intelectuale.

în cadrul lecţiilor dl. profesor asigură implicarea activă a tuturor 
elevilor, selectând sarcini cu caracter cognitiv-formativ. In procesul de 
învăţare profesorul aplică metode tradiţionale şi interactive. Predomină 
forma de activitate în grup. Competenţele şi subcompetenţele sunt corect 
stabilite la fiecare lecţie. Aceasta îi permite dlui profesor să dezvolte 
capacităţi şi atitudini pe totparcursul lecţiei. Comunicarea cunoştinţelor noi 
se face cu ajutorul elevilor, bazându-se pe spiritul de observaţie şi 
cunoştinţele deja căpătate de ei, astfel contribiund la formarea şi dezvoltarea 
atenţiei şi creativităţii copiilor.

Analizând orele de educaţie tehnologică asistate îmi permit să menţionez 
că în procesul instruiirii elevilor profesorul soluţionează un şir de probleme 
ce se leagă între ele. Cele mai importante ţin de sensibilizarea emotivă. 
Atmosfera calmă, favorabilă îi face pe elevi să înţeleagă şi să precizeze 
scopul activităţii sale aristice.

CONCLUZII:
Pentru a realiza un demers calitativ şi captivant propunem să respectaţi 

următoa-rele 
RECOMANDĂRI:

• în proiectarea activităţii de învăţare a utiliza mai mult strategiile 
didactice bazate pe transferul cognitiv-practic. A amplifica caracterul 
formativ al metodelor.
• A pune accent pe individualizarea învăţării în funcţie de 
particularităţile individuale ale elevilor prin oferirea copiilor sarcini 
diferenţiate pe parcursul tuturor activităţilor de învăţare, inclusiv la 
domiciliu.
Generalizând, menţionăm:
□ Procesul educaţonal la disciplinele şcolare educaţia muzicală, 
educaţia plastică şi educaţia tehnologică se desfaşoară în conformitate cu 
Planul Cadru pentru anul şcolar 2017-2018 şi a Curricula modemizate.
□ Profesorii cunosc şi valorifică conţinuturile disciplinei predate, 
utilizând adecvat limbajul de specialitate.
□ Registrele sunt completate îngrijit, în conformitate cu cerinţele 
înaintate faţă de cadrele didactice.
□ Proiectările de lungă durată sunt elaborate în temeiul prevederilor 
curriculumului modemizat şi a reperelor metodologice -  repere obligatorii 
în proiectarea didactică de perspectivă.
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Educaţie fizică 11. Evaluarea lecţiilor asistate :
Analizînd pregătirea pentm lecţie, s-a constatat că profesoml dispune de 
proiect didactic unde se respectă consecutivitatea în realizarea 
competenţelor conform proiectării de lungă durată.. Profesoml ştie să 
proiecteze judicios activitatea la lecţii unde obiectivele sunt formulate 
corect şi clar, respectînd cerinţele curriculare actuale. Distribuie materia de 
studiu conform competenţelor, planifică dozarea corectă, raţional 
repartizează timpul la lecţii şi raţional organizează lecţiile în dependenţă de 
timp, obiective şi baza materială. Asigură condiţii organizatorice şi
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metodice de realizare a obiectivelor preconizate. îmbrăcat cu acurateţe, are 
o ţinută corectă şi o comunicare pedagogică afectivă.
Pentru realizarea calitativă a formării la elevi a competenţelor un rol 
important le revine şi activităţilor sportive extracurriculare care, după 
efectivul de elevi din gimnaziu alcătuiesc 2 secţii sportive . Secţia sportivă 
de tenis a fost repartizată domnului. Evidenţa lucrului secţiilor sportive se 
înregistrează în registre conform legislaţiei în viguare

Competenţele profesionale ale domnului profesor Prepeliţă , cît şi 
receptivitatea elevilor la cerinţele demersului educaţional, îmi permit să 
apreciez lecţiile asistate cu calificativul ” bine” .

RECOMAND : Propun ca domnul profesor să meargă la cursuri şi a se 
recalifica la educatia fizică._________________ 2______________________________________________________

Propuneri de îmbunătăţire:
• Promovarea Programului de Dezvoltare Instituţională la nivelui întregii comunităţi.
• Folosirea metodelor de management al clasei pentru dezvoltarea spiritului de competiţie şi de 

responsabilitate.
• Elaborarea procedurii la nivel de instituţie privind evaluarea şi monitorizarea progresului şcolar al 

fiecărui elev.
• Motivarea elevilor pentru învăţare prin folosirea la lecţii a tehnologiilor didactice moderne.
• Responsabilitatea personalului didactic pentru rezultatele învăţării.
• Asigurarea elevilor la necesitate cu material auxiliar la disciplinele şcolare.
• Participarea părinţilor la adunările generale ale părinilor, în consiliul de administraţie.
• Evaluarea ritmică a rezultatelor învăţării.
• De efectuat analiza rezultatelor examenelor şi sarcinile pentru următorul an de studii.

• Completarea bazei materiale cu mobilier, aparatură modemă informativă etc.
• Reînnoiri (cabinetele de studii, laboratoarele didactice).
• De căutat căi de soluţionare a funcţionării canalizaţiilor (de ce nu de construit viceu în blocul 

instituţiei).
• De revăzut proiectul instituţional de dezvoltare a unităţii şcolare.
• De efectuat reparaţie şi de rezervat spaţiu pentm arhiva instituţiei.
• De efectuat prin ordin comisie de trecere la rebut a materialelor din arhivă conform nomenclatorului 

dosarelor.
• Pentru activitatea de control frontal, tematic, individual:
• Sporirea gradului de responsabilitate a cadrelor didactice pentm competenţa lor profesională.
• Dezvoltarea autocontrolului din partea cadrelor didactice şi reorientarea controlului din partea 

echipei manageriale pe rezultate.
• Schimbarea accentelor în activitatea educaţională de la centrarea pe profesor la centrarea pe elev.
• Dezvoltarea capacităţilor elevilr prin formarea de competenţă folosind metodele netradiţionale. 

Concluzie:
■ Profesorii posedă pregătire teoretico -  ştiinţifică şi practică.
■ Utilizează în procesul de predare -  învăţare- evaluare atît metode tradiţionale cît şi formative.
■ Se realizează relativ obiectivele operaţioanale cît şi subcompetenţele, competenţele specifice. Elevii 

sunt antrenaţi în activităţi ce le dezvoltă abilităţi de dezvoltare a gîndirii analitice, critice şi creative.
Calificativ general ”Satisfacător”
A analiza neajunsurile depistate de inspecţia frontală cu cadrele didactice şi de elaborat un plan de remediere 
şi îmbunătăţire a calităţii educaţiei.



Planului de remediere si îmbunătătire calitătii educatiei.
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