
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI 

DIRECŢIA EDUCAŢIE

Republic of Moldova. Sîngerei District Council. Education Department.

MD-6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenţei 111 
tel/fax.: (0262) 2-69-32, email: directie@mail.ru; www.desingerei.ucoz.com

Inspecţia frontală a LT„Pantelimon Halippa” Cubolta a fost organizată şi desfaşurată în 

confrmitate 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. 562 din 

09.10.2017.

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 20167-2018.(repere metodologice).

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

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

• Curriculum Naţional şi Curriculum la disciplini.

PARTEAI

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

1

mailto:directie@mail.ru
http://www.desingerei.ucoz.com


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;

• Acordarea ajutorului metodic cadrelor didactice, manageriale;

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

Domenii de evaluare a unităţii şcolare:
9 9

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;
F- Servicii oferite de unitatea şcolară.

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;
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- 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- ADate generale despre instituţie
Denumirea instituţiei IP  LT”P. Halippa”
Raion Sângerei
Localitate s. Cubolta
Data evaluării 10-20.10. 2017
Limba de instruire română
Telefon 0262 58 3 32
Adresa s. Cubolta, r-nul Sângerei
e-mail nan haliDnaţa),v a h o o .co m
Tipul de proprietate de stat

1. context general
Baza juridică
Liceul Teoretic ”Pan Halippa” a fost înfiinţat conform ordinului nr. 398 din 07 iulie 2004 al 
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova ”Cu privire la reorganizarea şcolilor medii de 
cultură generală în liceu”. Este o instituţie de învăţământ de stat,dispune de acte normative cu 
referire la fondarea şi reorganizare.

Date generale

Suprafaţa totală Nr Calificativ. Starea 
actuală

Nr. de blocuri de studii 1 Bună
Nr. sălilor de clasă utilizate 24 bună
Capacitatea după proiect ( nr. de locuri) 640 Bună
Cantină ( nr. de locuri) 1 bună
Cabinet medical (metri patraţi) 1 bună
Teren pentru sport 1 bună
Sală de sport ( metri patraţi) 1 bună
Sală de festivităţi 1 bună
Bibliotecă (metri patraţi) 1 bună
Manuale ( nr) 4643 bună
Literatură artistică ( nr) 10621 bună
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Sală de lectură ( nr. de locuri) 1/30 bună
Laborator de chimie 1 Bună
Laborator de fizică 1 Bună
Laborator de biologie 1 Bună
Atelier didactic ( fete) 1 satisfăcător
Atelier didactic ( băieţi) 1 satisfăcător
Cabinet de informatică 1 bună
Sală pentru computere ( metri patraţi) 1
Nr. de calculatoare 36 funcţionale
Nr. de table interactive 1 Funcţională
Centru de resurse pentru educaţie incluzivă 1 bună
Cabinet metodic 1 bună

Liceul Teoretic funcţionează într-un singur schinib. Instituţia este asigurată cu condiţii 
optime pentru organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional. Sălile de clasă, 
laboratoarele, sala de sport, atelierul didactic şi alte spaţii destinate procesului educaţional 
sânt utilizate conform destinaţiei lor. In perioada rece al anului instituţia de învăţământ 
este încălzită cu gaze naturale.

DOMENIUL A. N ivelu l de u tilizare a l resurselor im ane ş i m ateriale în asigurarea condiţiilor optim e  
pentru  funcţionarea in stitu ţie i
Indicatori: 
Calitatea 
resurselor umane 
cu referire la 
personalul 
didactic şi elevi.

în LT „P.Halippa”, s.Cubolta sunt 37 de angajaţi. Din numărul total de angajaţi, 
conform listelor de control, 20 reprezintă cadre didactice.

La momentul inspecţiei în registrul de evidenţă a carnetelor de muncă erau 
înregistrate şi prezente 37 camete de muncă. Deci toţi angajaţii dispun de camete de 
muncă cu înscrierile necesare până la moment, fiind păstrate în safeu.
Registm de ordine cu privire la personal şi Registru de ordine cu privire la activitatea de 
bază sunt paginate, cusute şi sigilate conform cerinţelor, ordinile fiind înscrise la timp şi 
cu acurateţe.
Cererile angajaţilor privind acordarea concediului, transfeml, demisia sunt stmcturate şi 
păstrate în mapă separat.
Dosarele personale ale cadrelor didactice conţin toate actele conform cerinţelor 
nomenclatomlui dosamlui, inclusiv fişa post, contractele individuale de muncăcărora se 
duce o strictă evidenţă prin înregistrarea lor în Registml de evidenţă a contractelor 
individuale de muncă. Doar că dosarele personale ale cadrelor didactice necesită o 
stmcturare a actelor incluse.Lipsesc dosarele personale ale cadrelor auxiliare. 
Deasemenea este necesar de revăzut clauzele incluse în contractele individuale de muncă 
ale angajaţilor, ţinând cont de conţinutul art.49 din Codul Muncii al Republicii Moldova. 
Necesită acostarea fişelor post a cadrelor didactice la cerinţele actuale.

în instituţie se duce o evidenţă strictă a actelor intrate şi expediate. Aceasta o 
confirmă prezenţa Registmlui corespondenţei de intrare şi a Registmlui corespondenţei 
expediate.

Sunt prezente şi îndeplinite listele de evidenţă a cadrelor didactice şi de conducere 
şi rapoartele statistice anuale privind număml profesorilor la început şi la sfârşitul anului 
şcolar.
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elevii:

promovabilitatea
elevilor

Anii şcolari Promovabilitatea elevilor %

Clasa I -IV
%

V-IX
%

X -X II
%

Total liceu
%

2012-2013 100% 100% 100% 100%

2013-2014 100% 100% 100% 100%

2014-2015 100% 99,17% 100% 99,72%>

2015-2016 100% 100% 100% 100%

2016-2017 100% 100% 100% 100%
TOTAL 100% 99,83% 100% 99,94%

Conform deciziei Consiliului profesoral din lunile mai ( nr.4 al CP din30.05.2016), (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, şedinţă cu părinţii la înceut de an 
şcolar.

Treptele
de
instruire

Anii de studii

2014-201 5 2015-201 6 2016-201 1 2017-201 8
/V

Inceput 
de an 
şcolar

Sfîrşit 
de an 
şcoalar

A

Inceput 
de an 
şcolar

Sfîrşit 
de an 
şcoala 
r

Inceput 
de an 
şcolar

Sfîrşit 
de an 
şcoala 
r

r\

Inceput 
de an 
şcolar

Sfîrş 
it de 
an 
şcoa 
lar

I-IV 80 77 73 73 77 78 85 —

V-IX 120 120 116 119 113 114 116 -

X-XII 115 107 103 96 84 75 65 -

Abandon - - - - - - - -

Neşcolariz
aţi

- - - “

Conform deciziei consiliului profesoral toţi elevii sânt şcolarizaţi.
Mişcarea 
efectivului de 
elevi 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 Veniţi Plecaţi 
anului

La sfîrşitul anului Pierderea
şcolară
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2014-2015 315 4 15 304 3,49%
2015-2016 292 8 12 288 1,36%
2016-2017 274 6 13 267 2,55%
2017-2018 266 0 0 - -

Fucţionalitatea 
bazei materiale 
existente

Capacitatea instituţiei este de 640 de locuri. La momentul controlului sânt 266 elevi. 
Capacitatea este utilizată la 41,56%. Instituţia dispune de 24 săli de clasă. Procesul 
educational este organizat funcţionează într-un singur schimb.
Lecţiile încep la ora 8.00 şi se finalizează la ora 14.15. Activităţile extracumculare se 
finalizează la orele 17.00. În instituţie este acces la reţeaua Internet pentru elevi şi 
profesori. Acces la internet este în anticamera directorului.

Numărul mediu 
de elevi pe clase

Anii
şcolari

Completarea medie pe clasă

I-IV V-
IX

X-XII Treapta
gimn.

Liceu ln institutie
9

2012-
2013

20,5 27 20 24,11 22,64 15,08

2013-
2014

21,25 25,4 18,5 23,55 21,53 17,73

2014-
2015

19,25 24 17,83 21,88 20,26 20,65

2015-
2016

18,25 23,8 19,2 21,33 20,57 19,50

2016-
2017

19,5 22,8 18,75 21,33 20,53 18,65

Total 19,75 24,6 18,85 22,44 21,11 18,69
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Incărcătura 
medie la un 
cadru didactic

Anii
şcolari

Incărcătura mede la un cadru didactic

I-IV V-IX X-XII In institutie
9

2012-
2013

21,75 15,13 15,13 17,33

2013-
2014

21,75 15,73 15,73 17,73

2014-
2015

21,75 20,11 20,11 20,65

2015-
2016

21,75 18,38 18,38 19,50

2016-
2017

21,75 17,11 17,11 18,65

Total 21,75 17,29 17,29 18,69

Acest tabel ne domonstrează că încărcătura medie la un cadru didactice este de 21,75 în 
treapta primară, 17,29 în treapta gimnazială şi 17,29 în treapta liceală,cee ce este o 
stabilitate pe parcursul a 5 ani. Cu micşorarea populaţiei la sat se micşorează şi numărul 
de elevi la clasă.

Biblioteca
şcolară In instituţia dată învaţă 267 de elevi. Bibliotecara Sîrbu Ana , specialist cu studii în 

domeniu, . Stajiul de lucru cu biblioteca de 15 ani. Biblioteca are un aspect estetic 
aranjată, cu o mică sală de citire şi fondul de carte.
Toate materialele , manualele , literatura artistică şi informaţiile sunt dasificate tematic şi 
concret.

Exsteriorul bibliotecii şi aranjarea fondului de carte corespund normelor 
biblioteconomice şi conform vîrstelor.
Biblioteca activează după un plan de activitate pentru anul curent, care are o structură 
logică şi cuprinde toate domeniile necesare activităţii unui bibliotecar.
In plan sunt oglindite activităţile-cheie, la care îşi aduce aportul biblioteca şcolară. 
Pentru evidenţa fondului de carte se aplică toate registrele ce corespund nomenclatorului 
documentaţiei bibliotecii. Actele de casare se păstrează după cerinţi..
Biblioteca pune la dispoziţia elevilor un fond de carte de 7326 ex. Dintre care manuale 
4078ex, lit metodică, dicţionare ,ghiduri- 1274 ex.Literatura artistică 2048ex 
Analiza activităţii bibliotecii şcolare din LT „ P.Halipa” Cubolta a demonstrat 

atingerea următorilor indici de performanţă :

N
r/

Indici 2014-
2015

2015-
2016

2016-2017 2017-2018

1 Colecţia de carte 6455 6955 7224 7326
2 Colecţia de manuale 4291 4272 4 1 23 4078
3 Colecţia de literatură 1933 1977 1988 2048
4 Cititori 2344 1934 1355 13677
5 Vizite la bib-că 14123 14233 13256 12477
6 Indice mediu de lectură 98% 97% 94% 93%
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7 Indice mediu de 
fregvenţă

19,42 19,35 18,5 17,7

8 Indice mediu de atragere 
la lectură

96,2% 96,% 95,4% 94,5%

9 Ponderea literaturii după 
curriculă

76% 76% 76% 80%

10 Literatura pentru copii 76% 86% 92% 92%

Numărul total de cititori: 241 
elevi -  267 
cadre didactice -22 
alte categorii - 6
numărul de cititori- fregvenţă -  3987 
indicile de atragere a elevilor la bibliotecă -93% 
indicile de lectură - 96,2%
numărul total de volume împrumutate la elevi -  10678ex.

Analizînd formularele de cititor şi întrebînd elevii cum citesc,am facut următoarea 
concluzie: citesc mai mult şi fregventează biblioteca elevii cl primare. Din cl mici 
fregvendează zilnic biblioteca 21-20 elevi, clasele mari 10-12.

SCHEMA DE ÎNCHIRIERE A MANUALELOR 
Schema de închiriere a manualelor constitue o modalitate eficientă de asigurare cu 

manualele necesare.
Pentru anul de studii 2016-2017 au fost elaborate, reeditate, achizişionate şi distribuite la 
elevi : abecedarele pentru clasa întîi, manuale pentru cl III, 
cl IX (manuale la toate disciplinile de studiu). Asigurarea instituţiei cu manuale 
este de 100%.

Conform Hotărîrii de Guvern nr 876 din 22.12 2015 „ Cu privire la asigurarea cu manuale 
a elevilor” 6 elevi cl X-XII- ce provin din familii defavorizate şi au beneficiat de scutire 
de la plata de chirie a manualelor.Susţinerea bugetară pe instituţie a constitui 1123 lei 
Acţiunile de promovare a cărţii şi lecturii din şcoală continue prin participarea elevilor 

la diferite concursuri atît locale cît şi raionale de ex.Concursul literar 
„La Izvoarele înţelepciunii” „FloareaNeamului” „Florii” ş.a

Abonarea la ziare şi reviste.
Unul dintre indicatorii climatului cultural, sub semnul căruia se desfaşoară 
evoluţia spirituală a neamului îl constituie ediţiile periodice.
Acest instrument social reprezintă o sursă de informare şi documentare la zi a elevilor şi 

profesorilor, oferă informaţiile cele mai recente şi care cuprind diverse 
domenii. în capul listei se situează ziarele şi revistele pedagogice propuse de către ME, 
urmate mai apoi de către ziarele locale şi reviste pentru copii. Pentru anul de studii 2017 
-2018 instituţia este abonată la 19 numere de ziare sau reviste.

întroducerea tehnologiilor informaţionale în biblioteca şcolară este deosebit de 
importantă, deoarece cu ajutorul acestora se stochează un număr mare de informaţii care 
pot ajunge uşor şi într-un timp foarte scurt la elevi şi profesori.

în condiţiile dezvoltării şi modernizării tehnologiilor de informare şi comunicare 
creşte importanţa instruirii şi perfecţionării calificării bibliotecarului._________________
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În condiţiile cînd tehnologiile se modernizează formarea continuă a bibliotecarei 
Sîrbu Anna bibliotecara LT”P.Halippa” s-a realizat prin participarea la:

> Reuniunile metodice ce se organizează în fiece an în luna august;
> Participarea la cele 4 ateliere profesionale:
> „ Formarea şi informarea beneficiarilor în biblioteca Şcolară”
> „Imaginea bibliotecii şi bibliotecarului şcolar în comunitate”
> „ Lectura- aripă de zbor în viaţă”
> „ Cartea -o prezenţă continuă în colaborarea ambelor maluri ale Prutului”
Bibliotecara Sîrbu Anna este într-un parteneriat eficient cu alte biblioteci din raion, 

desfăşurînd în comun activităţi de promovare a imaginii bibliotecii şi bibliotecarei în 
comunitate.

Pe perioada desfăşurării controlului bibliotecii şcolare din LT” P.Halipa” Cubolta 
am acordat asistenţă metodologică la proiectarea activităţii, perfectarea documentaţiei, 
gestionarea fondului de publicaţii, utilizarea tehnicilor de promovare ale cărţii.

Baza de date a 
instituţiei

Instituţia dispune de următoarele mijloace de învăţământ.
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 de personalizare a certificatelor de studii gimnaziale.
Calculatoare funcţionale -36.
Utilizate de elevi în procesul educational -30, pentru personal didactic-3, bibliotecă -1, 
personal administrative-2.

Calificativ bine
DOMENIUL B. N ivelu l de fo rm a re  / dezvoltare aperson a litîţii elevului în raport cu obiectivele  
curriculare.
Nivelul
realizării
standardelor
educaţionale

Analizînd rezulatatele şcolare ale elevilor cu rezultate ”bune” şi ”f. bune”( cu medias s V

generală peste 7,5) ponderea elevilor este de 80 %.

Rezutatele elevilor la absolvirea treptei gimnaziale ( tabele)
Rezultatele examenelor de absolvire 

a)Rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului

Anii
şcolari

Numărul total de elevi %
nereuşitei

% calităţii Nota medie

Pe
listă

Admişi la 
examene

Au
susţinut

examenele
2012-
2013

33 33 33 - 34,34% 7,14

2013-
2014

30 30 30 - 45,55% 7,40
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2014-
2015

27 26 26 - 37,17% 6,93

2015-
2016

26 26 26 “ 38,46% 7,01

2016-
2017

22 22 22 “ 40,90% 7,22

Total 138 137 137 “ 39,28% 7,14

Rezultatele examenelor de absolvire a treptei liceale, sesiunea 2017

Disciplina de 
examen

Nr.
elevilor ce 

au
susţinut

examenul

% calităţii

Anuală Examen Anuală Examen

Limba şi 
literatura 
română

33 54,54 33,33 8,02 6,75

Limba franceză 18 38,88 16,66 7,25 6,22

Geografia 19 63,15 5,26 7,77 5,94

Biologia 6 52,63 - 7,77 6,16

Chimia 4 100 50 9,31 8,25

Matematica 17 70,58 29,41 8,29 6,64

L.engleză 15 66,66 40 8,16 6,46

Istoria
rom.univ.

20 50 30 7,66 6,25

Ponderea elevilor promovaţi la examenele de admitere în treapta următoare de instruire
Ponderea elevilor este peste 80%. Analiza documentaţiei şcolare la acest domeniu demonstrează că colectivul 
didactic depune eforturi considerabile privind încadrarea absolvenţilor în clasa următoare de liceu. Din 23 de
absolvenţi a treptei gimnaziale 18 elevi (78,23%) continua studiile în clasa a X-a de liceu.________________
Situatia scolară la finele anului 2016-2017 
însuşita -  100% fară examenul de BAC 
Frecvenţa -96,34 % în comparaţie cu 95 %
Rezultatele examenelor.
Rezultatele evaluării finale indică asupra diminuării reuşitei şcolare. Notele anuale nu întotdeauna corespund 
cu notele de la evaluarea finală.
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Parţial această scădere se explică prin sporirea exigenţilor la desfăşurarea examenelor.
Activitatea de inspectare din partea Direcţiei Educaţiei cât şi controalele frontale şi tematice efectuate de 
direcţia liceului a fost axată pe realizarea următorului obiectiv: orientarea activităţii didactice la realizarea 
unui model de educaţie bazat pe o viziune modemă. S-au realizat 2 controale frontale (fizica, cl.Vin, IX) 4 
controale tematice, un control de revenire. O deosebită atenţie s-a acordat controlului asupra implementării 
curriculumului modemizat. Sânt schimbări benefice privind stmcturarea, aplicarea strategiilor didactice, 
conform exigenţilor cemte de reformă pentm formarea competenţelor la obiectele de studii.

Ponderea elevilor performanţi, participanţi la concursuri, olimpiade.
Administraţia iceului depune eforturi în ridicarea calităţii procesului educational. Aceasta demonstrează 
locurile ocupate de elevi la olimpiada raională la disciplinele şcolare şi la olimpiada republicană.

Anii
şcolari

Numărul participanţilor la olimpiade

Şcolare raionale republicane Total elevi premianţi 
Liceu

Nr. de 
participa 

nţi

Nr. de 
locuri

Nr. de 
participa 

nţi

Nr.
de

locur
i

Nr. de 
participa 

nţi

Nr.
de

locur
i

2012-
2013

307 52 52 32 7 6 90

2013-
2014

316 54 55 34 5 4 93

2014-
2015

293 52 52 36 6 5 93

2015-
2016

305 61 60 37 8 8 106

2016-
2017

314 52 48 29 4 4 97

TOTA
L

1535 271 267 168 30 27 85

Ponderea notei medii şi calităţii ( media examenelor pe note de 8-9-10) este mai mare decît la nivel de 
raion.

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

Calitatea Nota
medie

Calitatea Nota
medie

Calitate
a

L.L. Română 7,38 42,30% 8,03 73,07% 7,45 63,6%
Matematica 6,96 42,30% 6,46 19,23% 7,45 63,6%
Istoria rom. 
Univ.

6,46 26,92% 6,53 23,07% 6,90 18,18%
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Monitorizarea 
progresului 
şcolar al fiecărui 
elev

Progresul şcolar este stbilit prin compararea mediilor generale la disciplinele şcolare pe 
ani de studii. Se efectuiază prin compararea rezultatelor semestriale anuale, la fiecare 
treaptă de învăţămînt.

Monitorizarea 
evoluţiei foştilor 
elevi

Continuarea studiilor de către absolvenţii treptei gimnaziale

Anii
şcolari

Nr.
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2012-
2013

33 33 - 2 20 “ 7 “ 4 “ 87,9%

2013-
2014

30 30 - 3 22 “ 5 “ “ “ 100%

2014-
2015

27 26 î 2 19 “ 3 “ 2 - 96,3%

2015-
2016

26 26 - “ 22 “ 3 “ 1 - 96,1%

2016-
2017

23 22 î 1 18 “ 2 - 1 - 91,3%

Programe
extracurriculare
folosite pentru
stimularea
dezvoltării
personalităţii
elevilor

în Liceul Teoretic „P.Hlippa” sînt următoarele ore opţionale la ciclul primar:
1 .Educaţia pentm sănătate -ogmpăcu 15-elevi,
2. Educaţia ecologică -  3 gmpe, 69 elevi,
3. Matematica distractivă -2 gmpe, 34 elevi,
4. Informatica - 2 gmpe, 26 elevi,
5. Religia - o gmpă cu 24 -elevi. 

în ciclul gimnazial:
1. Educaţia ecologică -ogmpăcu 24-elevi,
2. Educaţia socială şi financiară -  3 gmpe, 70 elevi,
3. Matematica distractivă -  1 gmpă, 19 elevi,
4. Informatica - 2 gmpe, 47 elevi,
5. Religia -  4 gmpe, 24 -elevi. 
în ciclul liceal:
1. Educaţia socialăşi financiară-  3 gmpe, 61 elevi,
2. Elimente de cultură şi civilizaţie a Franţie -3 gmpe, 61 elevi.
Toate orele sînt înscrise în catalog şi sînt şi note.

Domeniul C. Activitatea metodică.Activitatea personalului didactic
Participarea la 
stagii, activităţi 
metodico-

Pe parcursul anilor de studii cadrele didactice au participat la diferite stagii de formare. 
Echipa managerială este preocupată permanent de formarea personalului didactic.
Baza materială existentă, calitatea componenţei colectivului profesoral şi a contingentului
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ştiinţifice şi de
cercetare
pedagogică

de elevi, asigurarea colaborării cu APL, DE Sîngerei, colectivul de părinţi şi 
reperezentanţii organizaţiilor de stat, obsteşti permit activitatea instituţiei cu statut de IP 
LT„Pantelimon Halippa” Cubolta şi se încadrează în cerinţele statutare ale unui liceu 
rural, dar care mai arerezerve sub unele aspecte. Pe parcursul anului de studii 2017-2018 
douăzeci de cadre didactice asigură organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional 
conform planului de învăţământ şi cerinţelor curriculare la fiecare disciplină şcolară în 12 
complete de clasă pentru 262 elevi în verigile primară, gimnazială şi liceală.
Activitatea metodică în liceu este concepută şi petrecută în bază diagnostică şi 
regulamentată prin ordinul nr.37 din 01.09.2017. In proiectarea activităţii metodiceîn 
liceu sunt specificate direcţiile de desfăşurare a lucrului metodic:

- acordarea suportului metodic cadrelor didactice din liceu, propagarea în colectiv a 
experienţei avansate în utilizarea pe parcursul orelor a noilor tehnici de lucru cu 
elevii.

- generarea noilor concepte şi elaborarea măsurilor adecvate pentru perfectarea 
structurilor, conţinuturilor în cadrul liceului.

Proiectarea activităţii metodice în liceu pentru anul şcolar 2017-2018, probată de 
directorul instituţiei, prevede următoarele compartimente;

- Activitatea consiliului metodic
- Activitatea comisiilor metodice 

Tematica seminarului metodologic
- Activitatea grupei de creaţie
- Lucrul asupra problemei de cercetare
- Atestarea cadrelor didactice 

Studierea exeprienţei avansate
- Lucrul cu copiii dotaţi 

Activitatea CMI
- Activitatea MCM

In diferite forme de activitate metodică colectivă au fost puse în discuţie majoritatea 
întrebărilor oglindite în harta diagnostică. Organigrama activităţii metodice în liceu 
vizează activitatea consiliului metodic, funcţionarea comisiilor metodice organizate pe 
arii curriculare (Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe, Ştiinţe socio-umane, Clasele 
primare) şi comisia metodică a diriginţilor de clasă.
în anul precedent de studii, atenţia consiliului metodic al liceului a fost orientată spre 
implementarea curriculumului modernizat la disciplinile şcolare, întrebare care şi-a găsit 
oglindirea în planul de activitate a consiliului metodic. Utilizare eficientă ulterioară în 
activitatea liceului au avut aşa întrebări, puse în discuţie în cadrul şedinţelor, ca:

- învăţarea problematizată în contextul formării competenţelor şcolare (prezentarea 
unui set de tehnologii).

- Asistenţa metodică cadrelor pentru implementarea cerinţelor curriculare, 
standardelor educaţionale şi elaborărilor MEi, Culturii şi Cercetării.

- Implementarea procedurii VNET şi asigurarea unui mediu sigur şi protector 
copilului în liceu.

Comisiile metodice care activează în instituţie îşi au obiectivul primordial perfecţionarea 
formelor şi metodelor de predare/învăţare în scopul realizării conceptelor curriculumului 
modemizat la disciplinile şcolare. Prin activitatea lor comisiile metodice contribuie la
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evaluarea realizării obiectivelor curriculare, la monitorizarea activităţii didactice a tuturor 
membrilor. Activitatea comisiei diriginţilor de clasă este orientată spre perfectarea 
formelor şi metodelor de influenţă educativă asupra elevilor şi asigurarea unităţii 
procesului educativ cu cel instuctiv.
Generarea de idei şi concepte noi în organizarea procesului educaţional este problema 
asupra căreia lucrează grupa de creaţie. Tema de cercetare: „Dezvoltarea creativităţii 
elevilor. Creativitate şi stil”. Membrii grupei de creaţie se străduie să promoveze asistenţă 
metodică colegilor în predarea creativă, s-au organizat asistenţe la ore promovate de către 
cadrele didactice cu experienţă la acest capitol. S-a petrecut un anumit lucru, s-a acumulat 
o anumită experienţă. Dar e nevoie de mai multă asiduitate în propagarea acestei 
experienţei, în caz contrar ea rămâne cunoscută doar pentru un cerc restrâns de cadre 
didactice.
Tema de cercetare a corpului didactice în anul de studii în curs de desfaşurare este 
„Ridicarea potenţialului creativ al elevilor în baza lucrului diferenţiat la lecţii şi în afara 
orelor de curs. Intrebări ce ţin de problema de cercetare a liceului au fost discutate în 
diferite forme de activitate metodică colectivă:

1. Grupa de creaţie: Acordarea ajutorului practic cadrelor didactice la subiectul: 
formarea motivaţiei la elevi în dezvoltarea potenţialului creativ.

2. Şedinţele comisiilor metodice: Formarea de competenţe prin utilizarea metodelor 
interactive şi creative

3. Seminarul metodologic:
4. Ob stacol e în promovarea creati vităţi i.

Din tema generală a colectivului reies temele individuale de lucru ale cadrtelor didactice. 
Succese la acest capitol au fost înregistrate de majoritatea profesorilor, în liceu există un 
sistem de organizare a lucrului de dezvoltare a creativităţii elevilor în baza activităţii 
diferenţiate. în liceu există o practică bună de lucru cu copiii dotaţi (limba franceză, 
limba şi lit.română, chimia, biologia). Se acordă o atenţie sporită antrenării elevilor dotaţi 
în organizarea şi desfaşurarea activităţilor extraşcolare, organizării lucrului individual cu 
elevii dotaţi în scopul unei participări rezultative la concursuri de diferite nivele. Ca 
rezultat, discipolii liceului se plasează an de an pe locuri de frunte la olimpiade şi 
concursuri raionale şi republicane.
De rând cu disciplolii, cadrele didactice din liceu participă la diferite concursuri 
organizate de DE Sîngerei. Pe parcursul ultimilor cinci ani de studii, trei profesori ai 
instituţiei au devenit învingători ai concursului „Pedagogul anului” iar unul s-a plasat pe 
locul întâi.
Seminarul metodologic activează sub genericul „Competenţă, performanţă, calitate” şi 
are ca formatori cadre didactice cu experienţă de formator la nivel de raion. Problemele 
puse în discuţie în cadrul şedinţelor seminarului vizează pedagogia competenţelor ca o 
nouă provocare a educaţie.
în instituţie există un plan de perspectivă de atestare a cadrelor didactice şi de frecventare 
a cursurilor de reciclare. La moment, din cele 20 de cadre didactice zece sunt deţinători 
ai gradului didactic doi şi unul cu grad didactic întâi:
Instituţia nu are restanţe în ceea ce privceşte frecventarea cursurilor de formare continuă: 
toate cadrele sunt delegate la cursuri conform regulamentului.
Toată informaţia referitoare la activitatea metodică în liceu este afişată în centrul metodic 
al instituţiei. Panourile informative „Monitoringul procesului de învăţământ”,__________
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„Atestarea”, „Problema liceului” , Evaluarea” ş.a. conţin informaţiile necesare cadrelor 
didactice şi sunt periodic renovate. Tot în centrul metodic se află mapele în care sunt 
stocate materialele şedinţelor în formele colective de activitate metodică. Centrul metodic 
dispune de televizor, centru muzical, calculator ( nu este conectat la Internet).
In ultimii ani s-a ameliorat considerabil starea sălilor de studii: a fost reânnoit mobierul în 
majoritatea claselor, 70 % din sălile de clasă sunt dotate cu televizoare, direcţia liceului 
acordă o atenţie sporită procurării materialului didactic , literaturii metodice şi de 
specialitate.
In biblioteca liceului e prezent registrul cu solicitările cadrelor didactice referitoare la 
procurarea literaturii metodice , pe măsura posibilităţilor, direcţia liceului se străduie să 
satisfacă doleantele cadrelor didactice. Institutia este abonată la: „Literatura si arta”, 
„Făclia”, „Universul pedagogic”, „Timpul”, „Natura”, „Florile dalbe”, „Ecoul nostru”, 
„Tainele sănătăţii”, „Psihologie”, „învăţătorul modem”, „Didactica PRO”, „Noi”, 
„Alunelul”, „aMic”, „Tropoţel şi tropoţică”.

Abonarea cadrelor didactice: „Ecoul nostm”-20; „Literatura şi arta”-3; „Făclia”-5; 
„învăţătoml modern” -2; „Florile dalbe”-6; „ZdG”-5; „Timpul” -4 şi altele.

Problemele lucmlui metodic sunt puse în discuţie în cadml consiliului de administraţie 
din liceu. In anul precedent de studii au fost abordate problemele măsurilor de organizare 
eficientă a lucmlui de pregătire a elevilor către examene, organizarea şi desfaşurarea 
eficientă a concursurilor şcolare, activitatea bibliotecii liceului referitor la acordarea 
ajutomlui metodic cadrelor didactice în pregătirea către ore. în anul de învăţământul în 
curs de desfaşurare vor fi puse în discuţie: realizarea planului de formare continuă a 
cadrelor didactice, asigurarea didactico-metodică a liceului, cu privire la totalurile 
implementării curriculumului modemizat la disciplinile şcolare şi altele. De rând cu 
ajunsurile în activitatea metodică a liceului, în timpul evaluării frontale a instituţiei au fost 
depistate un şir de rezerve:
pe parcursul lecţiilor asistate majoritatea profesorilor şi-au adus aportul la dezvoltarea 
atenţiei şi memoriei elevilor dar contribuie puţin la dezvoltarea gândirii, la 
individualizarea şi diferenţierea procesului educaţional.

- unele cadre didactice urmeză să se debaraseze de formele tradiţionale de 
organizare a lucmlui cu elevii în cadrul lecţiei şi să asigure utilizarea tehnicilor ce 
contribuie plenare la dezvoltarea personalităţii elevului.
- o bună parte din profesori n-au elaborat o strategie proprie de evaluare a 
cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor elevilor în baza cerinţelor moderne.
- e nevoie de o perfecţionare continuă a strategiilor, metodelor şi tehnicilor de 
evaluare a competenţelor şcolare şi profesionale.
- insuficient sunt completate laboratoarele liceului cu utilajul necesar, softurile 
educaţionale.
- se cere conectarea la Intemet a centmlui metodic şi a sălilor de clasă care dispun 
de tehnica necesară, utilizarea TIC în organizarea şi desfaşurarea procesului 
educaţional.
- o problemă a instituţiei şi a cadrelor didactice asistate pe parcursul evaluării
frontale este calitatea limbii vorbite în cadrul lecţiilor şi în activittea multiaspectuală 
a liceului. Problema în cauză trebuie să devină o preocupare nu numai a catedrei 
„Limbă şi comunicare” dar şi a tuturor profesorilor, învăţătorilor din veriga primară 
şi a elevilor,___________________________________________________________
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- se cere ameliorarea lucrului cu elevii în afara orelor de curs, o pare din cadrele 
didactice
n-au o sistemă de lucru cu elevii în afara lecţiei.
- e nevoie de o implicare mai activă a părinţilor în organizarea şi desfaşurarea 
eficientă a procesului educaţional şi a activităţilor extracurriculare.
- aceste şi alte probleme existente în activitatea metodică a LT„Pan Halippa” cer de 
la echipa managerială o abordare a lor în complex, o sistematizare, generalizare şi 
efectuare de concluzi reale, pentru a proiecta în complex activitatea ulterioară. 
Direcţia liceului trebuie să-şi propună drept obiectiv general orientarea metodologică 
a activităţii cadrelor didactice spre dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului 
educaţional din instituţie prin asigurarea calităţii în instruire şi educaţie. Pentru 
asigurarea acestui obiectiv, se propun următoarele direcţii de lucru ulterior:

1. Asigurarea continuităţii în promovarea politicilor curriculare şi a randamentului 
didactic al fiecărei lecţii.
2. Perfectarea permanentă a asistenţei metodice pentru cadrele didactice din liceu.
3. Studierea, propagarea şi implementarea experienţei avansate a cadrelor didactice 
din liceu şi raion.
4. Implementarea eficientă a tehnologiilor modeme centrate pe copil, interactive.
5. Utilizarea TIC în organizarea şi desfaşurarea procesului educaţional, debarasarea 
de formele tradiţionale de organizare a lucmlui cu elevii la lecţie.

Calificativ Bine
Domeniul D. Curriculm şi modaităţi de implemntare a acestuia
Asigurarea cu
materiale
curriculare

Procesul educational se realizează în conformitate cu Planul -  Cadru pentru învăţămîntul 
primar, gimnazial şi liceal. Toate disciplinele şcolare au acoperire didactică .
Reperele metodologice au fost puse în discuţie la comisiile metodice . cadrele didactice 
dispun de curriculum modemizat la toate disciplinele de studii, ghiduri,alte surse de la 
cursurile de formare professional.
Proiectarea de lungă durată este aprobată de directorul instituţiei.

Concordanţa 
testelor şi 
evaluărilor cu 
curriculum 
unităţii şcolare

Administraţia liceului dispune de graficul probelor de evaluare, lucrări practice, lucrări de 
laborator. Totodată administraţia liceului dispune de analiza testelor la tezele semestriale 
conform modelului prezentat de direcţia Educaţie. Rezultatele testelor sânt analizate la 
şedinţele comisiei metodice.

Calificativ Bine
DOMENIUL E . Managementul şcolar
Organizarea
activităţii
instituţiei

Liceul este instituţie publică din anul 2013. Dispune de statut aprobat de Minsteml 
Educaţiei şi Ministerul Justiţiei.Dispune de plan geometric eliberat la 27.11.2012. 
Dispune de autorizaţie sanitară.Regulamentul intern de activitate corespunde cu articolele 
din Codul Muncii, este elaborat în baza Regulaqmentului -tip de organizare şi 
funcţionare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, ciclul I şi II. Aprobat 
laşedinţa consiliului de administraţie la data de 22.09.2016
Administraţie liceului dispune de plan de activitate anual, ce este discutat la consiliul

16



profesoral şi aprobat la consiliul de administraţie. Planul prevede şedinţelunare ale 
consiliului de administraţie, şedinţe ale consiliului profesoral, şedinţele comisiilor 
metodice, evaluarea internă la nivel de instituţie, planificarea cadrelor didactice la cursuri 
de formare, atestarea cadrelor didactice.
Evaluările proiectate se finalizează prin studierea rezultatele lor la şedinţele comisiilor 
metodice, consiliul profesoral, consiliul de sdministraţie. Aceasta ne demonstrează 
procesele -  verbale şi notele informative. Sânt menţionate ajunsurile, aspectele pozitive şi 
aspectele care trebuie realizate în ridicarea calităţii procesului educational. Monitoringul 
procesului de educational a prvăzut controlul tematic ”Formarea pe competenţe la 
discipliele şcolare.Rezultatele au fost puse în discuţie la comisiile metodice şi la consiliul 
de administraţie. Componenţa consiliului de etică este aprobat la 25.09.2016, este plan de 
activitate a consliului de etică.In anul de studii 2017-2018 în liceu îşi fac studiile 60 de 
elevii din satele din apropierea s. Cubolta.
Registrele şcolare sânt cmpletate cu acurateţă, sânt respectate cerinţele Instrucţiunii cu 
privire la completarea catalogului şcolar. Registrele sânt verificate sistematic de 
administraţia instituţiei. In medie de 4 ori pe an de studii.

Colaborarea 
managerului cu 
părinţii şi 
comunitatea

Instituţia dispune de dovezi de proiecte realizate cu APL de nivelul I prin aşa activităţi ca: 
Salubrizarea comunei, proiectul ”REC- Moldova”, proiect realizate cu PNUD -  
amenajarea teritoriului comunei, Chestiutni discutate la consiliul local referitor la 
şcolarizarea elevilor, pregătirea instituţiei către noul an de studii, către sezonul rece al 
anului, pregătirea şi participareaelevilor şi cadrelor didactice la sărbătorile naţionale, 
festivaluri.

Colaborarea
activităţii
manageriale cu
organelle
ierarhic
superioare

Direcţia liceului dispune de documente doveditoare de colaborare cu Durecţia Educaţie, 
Consiliul raional.

Elaborarea şi 
aplicarea 
Proramului de 
dezvoltare a 
unităţii şcolare

Liceul dispune de Proiect de dezvoltare institutional pentru anii 2016 -  2020, dicutat la 
şedinţa consiliului profesoral şi aprobat la şedinţa consiliului de sdministraţie . Proiectul 
conţine compartimentele necesare recomandate de Direcţie Educaţie.
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Calificativ Bine
Propuneri: Elaborarea şi prezintarea în cadrul consiliului profesoral ( la sfrşitul anului de studii 2018) 

un Raport privind rezultatele implementării Programului strategic pentru anii 2016 - 2020 
- In cadrul consiliilor de administraţie să adopte hotărâri cu sarcini concrete, 
să proiecteze şi să abordeze chestiunea privind realizarea hotărârilor consiliilor precedente

DOMENIUL F. Servicii oferite de unitatea şcolară
Servicii oferite 

de unitatea 
şcolară

1. Activitatea CM I:
a. Ordin de constituire -  este
b. plan de activitate anual -  elaborat conform cerinţelor, pe compartimente
c. proces-verbal al Şedinţelor CMI -  Registru de procese verbale ale şedinţelor 
promovate

2. Elaborarea PEI:
a. Nr. copii cu CES: 7
b. Nr. copii cu CES/adaptări specifice: 0

- evaluării finale clasa IV: nu sunt
- examen de absolvire clasa IX: nu sunt

c. Nr. copii care studiază după PEI: 7
d. Echipe PEI -1
e. Nr. de PEI elaborate - 7

3. Adaptări curriculare -  în dependenţă de tipul de curriculum stipulat în PEI, 
cadrele didactice au elaborat curriculele modificate la disciplinele de studiu. Mai sunt 
careva rezerve la structura Curriculei elaborate la unele discipline, care nu corespunde 
formatului din PEI.

4. Asistenţă la ore -  în cadrul activităţii de monitorizare au fost realizate 8 
asistenţe la următoarele discipline: 1. română, matematica, 1. franceză, istoria. Din 
numărul de ore asistate am constatat necesitatea şi utilitatea CDS, prin implicarea în 
activitatea cu copiii cu CES diferenţiată, copii cu CES acceptă prezenţa şi ajutorul CDS, 
sînt deschişi, pozitivi şi motivaţi pentru implicare. E de remarcat faptul că copiii vin cu 
o deosebită plăcere în CREI, pentru desfaşurarea diferitor activităţi inclusiv şi 
pregătirea temelor pentru acasă. In lucrul cu copii cu CES în cadrul orelor au fost utilizate 
diferite metode tradiţionale cum ar fi: explicaţia; conversaţia introductivă, de fixare, de 
verificare, întrebări: reproductive, stimulative, aplicative, evaluative, directe şi indirecte, 
observaţia, comparaţia, lucrul individual, în perechi, în grup şi frontal cu ajutorul fişelor 
individuale şi testelor.

5. Parteneriat CD vs CDS - In timpul orelor s-a evidenţiat un nivel mediu 
parteneriatul dintre CD şi CDS în procesul instructiv-educativ al acestor elevi. Cadrele 
didactice conlucrează cu CDS mai mult prin schimbul de informaţie, elaborarea fişelor de 
lucru individuale şi aspectul de monitorizare a progresului înregistrat, deoarece CDS mai 
are şi ore de 1. franceză.

6. Asistenţe psihopedagogice realizate în baza recomandărilor SAP - asistenţa 
psihopedagogică a CDS este realizată atât în cadrul orelor de curs cât şi în CREI, după 
un oral săptămânal elaborat. Intreaga activitate se concentrează pe lucru pe domenii de 
dezvoltare, în fucţie de dificienţa şi potenţialul fiecărui copil, însă mai mult se lucrează 
asupra dezvoltării domeniilor: limbaj şi comunicare, matematică şi ştiinţe. Metodele 
utilizate sânt: explozia stelară, jocuri energizante, lucru în grup, frontal, individual, jocul
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de rol, conversaţia, problematizarea, demonstraţia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale, 
instruirea asistată de calculator.

7. Centrul de resurse este bine amplasat, conform Metodologieiţet. I), parţial 
mobilat (planificat să fie completat), există materiale didactice pentru lucrul cu copiii, 
literatură metodică pentru cadrelel didactic de sprijin, dar mai este necesar de dotat cu 
materiale noi şi de afişat materialele de lucru conform pe panoul din CREI, conform 
recomandărilor şi necesităţilor copiilor.

In ceea ce uriveste documentatia în CREI: am remarcat existenta Proeramul de 
dezvoltare a educaţiei incluzive pentru anii 2011-2020, Metodologia cu privire la 
activitatea CR, Ghiduri pentru evaluarea copiilor cu CES şi acordarea suportului 
educaţional, Fişa postului CDS, plan de activitate anual, planuri de activitate lunare, 
planuri săptămînale, Registrul de evidenţă a beneficiarilor, raportul de activitate 
semestrial, mape cu materiale ale activităţilor metodice şi de formare continuă, Registrul 
bunurilor achiziţionate pentru CREI, dosarele celor 7 copii/beneficiari ai CREI.

Conditiile de predare în CREI: bune
Organizarea de 
activităţi 
bugetare, 
extrabugetare.

Bugetul instituţiei pentru anul 2017 a fost aprobat la consiliul rational. Din component 
raională au fost destinate surse financiare pentru transportarea elevilor din satele din 
apropierea s. Cubolta, care învaţă în liceu.
In perioada inspecţiei au fost verificare:
Tarifierea angajaţilor din liceu;
Cametele de muncă ale angajaţilor;
Certificatele de grad didactic ale profesorilor;
Tabelul de pontaj;
Executarea bugetului instituţiei.

Transportarea
elevilor.

La LT ”P. Halippa” învaţă si elevii din 8 sate din apropiere.Se transport cu autobuzul
şcolar.
□ DRegulamentului cu privire la transportarea elevilor (Publicat: 07.11.2014 în

Acte normative Monitoml Oficial Nr. 333-338, art. Nr : 971).
Alimentaţia
elevilor

Una din priorităţile primordiale este alimentaţia elevilor.
LT”P.Halippa”,Cubolta este o instituţie publică. Se alimentează elevii claselor primare 
în număr de 85 elevi şi elevi din treapta gimnazială şi liceală din familii socialmente 
vulnerabile şi care se transportă. Elevii se alimentează în incinta liceului unde sunt 
toate condiţiile necesare pentm alimentarea elevilor, se respectă starea igienico- 
sanitară. Apa potabilă -  prin conductă. Copii au posibilitatea de a-şi spăla mâinile cu 
apă caldă. Cantina dispune de 7 lavuare, săpun lichid şi 3 uscătoare pentm mâini. 
Cantina este asigurată cu detergenţi şi dezinfectanţi. Depozit este, produsele 
alimentare se păstrează în ordine, este curat. Cantina dispune de mobilier ,utilaj 
tehnologic : frigider(funcţionează), veselă. Se respectă cerinţele de păstrare a 
produselor alimentare. Registrele solicitate de către Siguranţa Alimentelor şi Sănătate 
Publică sunt în ordine. Bucătaml şef Lilia Putina are studiile corespunzătoare . 
Minimul sanitar -  susţinut. Produsele alimentare se primesc centralizat de la SRL 
“Incomlac”, Bălţi, şi de la “Baguette”, Chişinău . în mapa cu documentele 
respective se păstrează certificatele de calitate şi de conformitate care însoţesc 
produsele, facturile. în blocul alimentar este un ungheraş al bucătamlui cu lista 
bucatelor interzise,termenul de valabitate al unor produse uşor alterabile. Mai este şi 
mapa cu toate actele care parvin de la MS , ME şi altele. In sala unde elevii servesc
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masa este meniul la zi care este alcătuit de către bucătamlşef. Sfaturi pentm elevi 
cu respectarea igienei personale înainte de servirea mesei este. Sunt respectate 
normele pentm o porţie elev La fiecare elev i s-a revenit pentm luna octombrie de 
7,59 lei/zi. Elevii servesc masa în două ture Pauzele pentm servirea mesei sînt de 
15 min. fiecare. Mergând la masă, elevii sunt însoţiţi de diriginţii de clasă.
In liceu au posibilitatea de a procura o chiflă şi ceai şi ceilalţi elevi care nu sunt 
alimentaţi.

Donaţii
Protecţia muncii

Acte normative Instituţia dispune de instmcţiuni pentm instmirea personalului. Program de instmire 
general. Instmcţiuni de protecţie a mincii pentm asigurarea securităţii incendiare.
Fişă personal de instmire în domeniul securităţii muncii, este completată cu instmirea 
periodică. Legea Securităţii şi Sănătăţii în muncă, Codul Muncii,

Protecţia civilă
Acte normative Ordinul directomlui ”Cu privirela organizarea şi desfaşurarea măsurilor pentm protecţia 

civilă” din 03.09.2017.Instituţia dispune de stingătoare amplasate la fiecare etaj. Este la 
fiecare etaj şi schema de evacuare în caz de incendiu.
Sânt create gmpurile operative pentm protecţia civilă. Instituţia dispune de ghiduri emise 
de Departamentul Situaţii Excepţionale a RM.

Calificativ Bine

Concluzii:
Echipa managerială asigură şi implementează politicele educaţionale ale Statului.
Baza tehnico -materală corespunde cerinţelor sanitaro-igienice.
Este necesar reparaţia atelierului şcolar pentru a preda lecţiile în atelierul şcolar.
Consiliulde administraţie al instituţiei de învăţământ se întruneşte lunar, chestiunile puse în 
ordinea de zi sânt actuale, ţin de dezvoltarea strategică şi anuală a instituţiei.
Echipa managerială monitorizează îndeplinirea planului anual de activitate a instituţiei.
Verifică şi încurajează profesorii în folosirea metodelor şi procedeilor active, în implementarea 
curriculumului disciplinar.
Cadrele didactice organizează procesul educaţional la disciplinele şcolare în concordanţă cu 
cerinţele curriculare.
Recomandări:
Actualizarea fişele -post a angajaţilor contra semnătură.
Planificarea unor activităţi de Protecţia a copilului la nivel de instituţie pe parcursul anului de 
studii.
Imbunătăţirea dotării cu mjloace de nvăţămînt şi auxiliare curriculare, în funcţie de nevoile 
şcolii.
Diminuarea fluctuaţiei personalului.
Dotarea cu TIC a tuturor sălilor de clasă.
Utilizarea sistemică, în activitarea de învăţare,a autoevaluării şi a interevaluării elevilor. 
Aplicarea chestionarelor pentru măsurarea satisfacţiei cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor 
privind anumite aspecte ale procesului educaţional.
Punerea în aplicare a activităţilor de îmbunătăţire a educaţiei fumizate.
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I. INFORMAŢII GENERALE
DOMENIUL G Implementarea curriculei şcolare:

Indicatori de monitorizare Constatări/note
învăţământ primar

I.Pregătirea către lecţie în conceperea demersului didactic al lecţiei, au ţinut cont de relaţiile dintre obiectivele educaţionale, conţinuturile şi 
formele de organizare. Pornind de la subcompetentele curriculare, a operaţionalizat obiectivele lecţiei . Proiectele 
didactice zilnice au fost realizate .

ILOrganizarea lecţiei a)
stmctură/tip
b) asigurareatehnologică
c) asigurarea metodică
d) caracterul 
aplicativ/ştiinţific
e) i nter/transdi scipli nari tatea
f) relaţii interpersonale 
(profesor-elev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

La fiecare etapă a lecţie au captat atenţia elevilor şi iau implicat emotiv şi activ în conţinut. Trecerea de la o etapă la 
alta a lecţiei s-a facut pe neobservate. A utilizat întrebări variate pentm a conduce elevii spre răspunsurile scontate.
La fiecare moment important al lecţiei s-a facut evaluarea. Foarte bună încadrare în timp, orele decurg în ritm natural. 
S-a observat preocuparea învăţătoarelor pentm organizarea spaţiului de lucm, corectitudinii exprimării personale şi a 
elevilor, aplicării metodelor activ participative şi folosirii mijloacelor audio vizuale.
S-a simţit parteneriatul dintre învăţător şi elevi, dialogul a fost constmctiv, comportamentul degajat, s-aîncurajat 
învăţarea, mai ales cea în gmp. Toţi elevii au fost încadraţi în procesul de predare-învăţare.
La ore a fost evaluată corectitudinea răspunsurilor oferite de către elevi, a fost aplicată autoevaluarea, evaluarea
reciprocă.
Colectivul de elevi este foarte energic şi necesită menţinerea continuă a atenţiei întregii clase prin diversitatea 
materialului didactic ilustrat, intensitatea lecţiei mai sporită, sarcini mai variate.
Evaluarea criterială în bază de descriptori este realizată satisfacător în cadrul orelor cu elevii din clasa I,II,in. In acest 
scop învăţătoarele au acroşat în clasă postere ce descriu diverse criterii de succes, folosesc cuvinte de încurajare a 
elevilor. Autoevaluarea este folosită mai mult la finalul orelor.Folosesc minutele dinamice, muzicale pentm a crea 
spaţiu de relaxare şi captare în momentele potrivite. Invaţă copii să coopereze, proiectând diferite forme şi strategii 
de evaluare reciprocă şi autoevaluare. Dezvoltă abilităţi de comunicare a copiilor pentm integrarea socială a 
acestora. Formulează clar şi accesibil conţinuturile, sarcinile şi explică modalităţile de lucru folosind termenologia 
adecvată.
- In relaţiile cu elevii se respectă parteneriatul de comunicare.
- Insistă asupra dezvoltării comunicării elev-elev, elev-clasă.
- Participă la activităţile catedrei, comunică cu colegii la un nivel egal, respectuos.
- Lecţiile sunt desfaşurate într-un tempou corespunzător vîrstei elevilor şi nivelul dezvoltării intelectuale.
- Sala de clasă este dotată, în general, cu material didactic funcţional.
- Caracteristici observate la profesori în timpul lecţiilor -  siguranţa, flexibilitate, creativitate, corectitudine, 

responsabilitate, principialitate sănătoasă.
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- Promovează interasistenţa şi a activităţilor de informare la nivel de catedră, urmîrind noutăţile apărute la treapta 
primară.

Propuneri şi recomandări - Elevilor li se vor asigura recomandări cu caracter personal, astfel încât să se producă schimbările calitative.
- A atrage atenţie sporită corectitudinii, rigurozităţii şi coerenţei privnd formularea sarcinii.
- A implementa eficient evaluarea criterială prin descriptori, utilizând adecvat formele şi strategiile de evaluare 
reciprocă şi de autoevaluare.
- A îmbogăţi şi a perfecta portofoliului didactic conform cerinţelor stipulate în Reperele metodologice.
-A opta pentru o vorbire corectă şi cursivă a limbii române, a dezvolta discipolilor competenţa de libera exprimare 
creînd situaţii practice în cadrul tuturor disciplinilor.

Calificativ Foarte bine, bine

Aria curriculară Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română

ILDesfăsurarea
9

demersului didactic

a) structură/tip
b) asigurarea tehnologică
c) asigurarea metodică
d) caracterul aplicativ/ştiinţific
e) inter/transdisciplinar itatea
f) relaţii interpersonale 
(profesor-el ev, el evel ev)
g) evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

Profesoara de limba şi literatura română la moment îşi 
exercitâ activitatea în clasele a V-a, a Vll-a, a X-a 
(U) şi aXII-a(U). Cabinetul de lucru are aspect estetic 
şi corespunde condiţiilor antropometrice şi 
ergonomice. Materiale didactice, cu care este 
înzestrat, sunt utilizate corespunzător in cadrul 
activităţilor, astfel înlesnind procesul educaţional. 
Printre acestea, cel mai frecvent au fost utilizate: 
posterele, planşetele, dicţionarele şi mijloace 
audivizuale. Elevii au dat dovadă de abilităţi în 
folosirea şi aplicarea lor, demonstrând că acesta este 
un exerciţiu constantîn activitaţi.

în urma asistării la orele predate, s-a determinat 
un nivel corespunzător de pregătire a elevilor.
Lecţiile au avut un caracter dinamic şi captivant, 
accentul fiind pus pe creativitate, element-cheie în 
formarea personalităţii elevului. Acestuia i-a revenit

Profesoară de Limba şi literatura română,îşi exercită 
activitatea în clasele a VI-a,aVIII-a,a IX-a,a Xl-a şi 
Literatura universală în clasele a X-a şi a Xl-a. Cabinetul 
de lucm corespunde cerinţelor ergonomice şi estetice .Este 
dotat cu materiale didactice,literatură metodică,fişe de lucru , 
portofoliile profesoarei şi ale elevilor,dictionare explicative 
,utilizate eficient în cadrul lecţiilor şi a activităţilor 
extracurriculare. Pe parcursul orelor asistate, profesoara a 
demonstrat un nivel înalt al pregătirii teoretice şi 
didactice,îndeplinind rolul de îndrumător şi coordonator al 
activităţilor,elevul conştientizându-şi menirea sa de 
subiect al propriei formări. Cataloagele sunt completate 
conform tuturor cerinţelor.Subiectele lecţiilor corespund 
cu proiectarea de lungă durată.Sarcinile de lucm sunt 
notate clar,cu specificaţiile necesare.Evaluă-rile orale sau 
scrise sunt efectuate conform proiectării.Fiecare unitate 
finalizează cu o lecţie de analiză a evaluării. Elevii sunt
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rolul principal în procesul educaţional. în calitate de 
actant al învăţării, a demonstrat priceperi şi deprinderi 
de analiză şi sinteză, de argumentare a opiniei proprii, 
în raport cu subiectele puse în discuţie. Demersul 
educaţional a fost conceput în cheia paradigmei 
structurale, asigurând feedback-ul la fiecare etapă a 
lecţiei. Diversificarea activităţilor a sporit atenţia şi a 
suscitat curiozitatea elevilor până la momentul final.

Proiectarea de lungă durată este elaborată în 
consens cu reperele curriculare, conform 
standardelor de eficienţă. Profesoara s-a bazat pe 
aplicarea creativă a curriculumului, atât la proiectarea 
calendaristică, cât şi la cea curentă. Obiectivele 
lecţiilor au derivat din subcompetenţe, realizate fiind 
cu discemământ la toate etapele. Evaluarea 
competenţelor elevilor s-a realizat în baza 
descriptorilor de performanţă. La evaluarea orală, s-a 
utilizat o grila, cu care elevul este familiarizat din 
timp.

Lecţiile au comportat un aspect acţional- 
pragmatic, prezentate la un înivel ştiinţific înalt, 
având un grad de accesibilitate tuturor elevilor.

Timpul lecţiei a fost dozat echilibrat, în 
conformitate cu toate cerinţele specificate fiecărei 
etape. S-au folosit deverse tipuri de interacţiuni 
pedagogice: frontală, înperechi, în grup, individual şi 
dirijat.

învăţarea a comportat un caracter individualizat şi 
diferenţiat, s-a lucrat în mod constant şi cu elevii din 
cadrul CES (clasa aV-a).

Dirijareaînvăţării s-a desfaşurat conform 
standardelor didactice,activităţile fiind diversificate 
prin utilizarea unei metodologii modeme. Au fost 
utilizate eficient, pe parcursul demersului educaţional, 
tehnici interactive, menite să suscite creativitatea

notaţi cu regularitatea cemtă.Lucrările de control propuse 
au înregistrat următoarele rezultate :clasa a Vl-a -  nota 
medie: 7,02 ; calitatea:28,50 %; nereuşita: 4,76%; clasa a 
VlII-a-nota medie:7,34; calitatea:39,13;nereuşita:0. 
Caietele elevilor destinate lucrărilor de evaluare sunt verificate 
conform cerinţelor. Fiecare test de evaluare este însoţit de 
un barem de apreciere şi de notare .Fiecămi elev i se 
propun recomandările necesare în scopul lichidării 
carenţelor.Pentm evaluările orale sunt propuse bareme de 
evaluare care respectă indicatorii de performanţă,conform 
Referenţialului de evaluare.Fiecare elev mai dispune de 
caiete de lucm nr.l şi nr.2,care sunt verificate cu regula- 
ritatea cemtă.Greşelile comise de către elevi sunt 
analizate în cadrul orelor în afara orelor de curs 
profesoara a iniţiat un Cerc de lecturi.La şedinţele 
lui,elevii din clasele a Vl-a şi a VlII-a au posibilitatea 
,antrenaţi fiind în diferite activităţi,să colaboreze şi să-şi 
împărtăşească experienţa de cititori.
Profesoara dispunde de proiecte de lungă durată la fiecare 
clasă,elaborate în strictă confor-mitate cu prevederile 
curriculare, dar create într-o manieră personalizată,ţinând cont 
de specificul colectivului de elevi,ceea ce demonstrează o 
abordare creativă a curriculumului.

învăţământul modem,formativ presupune existenţa 
predării -  învăţării interdisciplinare ca o condiţie 
obligatorie.în acest sens,în proiectarea de lungă durată 
se acordă atenţie şi acestui aspect.La nivelul activităţilor 
de predare-învăţare s-au găsit teme comune cu alte 
obiecte de studiu care pot determina realizarea unor 
obiective cu ar fi : însuşirea unor metode de învăţare 
eficientă,rezolvarea situaţiilor de problemă etc.Se ţine 
cont de faptul că corelarea cunoştinţelor dobândite de 
elevi la diferite discipline contribuie la formarea şi 
dezvoltarea flexibilităţii gândi-rii , a capacităţii de 
aplicare a acestora în practică.Proiectele pe Unitatea de
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elevilor. Printre acestea, s-au remarcat: 
problematizarea, diagrama Venn, jurnalul dublu, 
găndeşte perechi - prezintă, turul galeriei, revizuirea 
circulară etc.

Bazându-se pe o pedagogie a colaborării, 
profesoara a creat la ore o atmosferă plăcută, 
prietenoasă, elevului atribuindu-ise rolul de actant al 
învăţării.In raport cu documentaţia şcolară, işi exercită 
atribuţiile conform regulelor prevăzute. Catalogul 
clasei este completat la timp, după toate rigorile, la 
fiecare oră acumulân-du-se un număr suficient de 
note.

în clasele a V-a şi a Vll-a s-au desfaşurat Ateliere 
de lecturăşi scriere, în cadrul cărora elevii au 
demonstrat competenţe de comunicare orală şi scrisă, 
abilităţi de interpretare a unui text literar la prima 
lectură, prin cunoaşterea şi aplicarea noţiunilor din 
teoria literară, cerute la trepta respectivă.De la 
începutul anului de studii, s-au realizat, în clasele a V- 
a, a Vll-a, a X-a şi a Xll-a, evaluări iniţiale şi 
sumative.Rezultatele sunt analizate şi monitorizate, 
urmărindu-se constant progresul şcolar al fiecărui 
elev, înscris fiind într-o diagramă. Acestea sunt 
sistematizate şi păstrate într-un portofoliu aparte. în 
urma verificării evaliării iniţiale, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : în clasa a X-a, nota media - 
7,14, calitatea - 50%, nereuşita-0%. în clasa a Xll-a, 
nota medie-6,09, calitatea - 30%, nereuşita - 0,9%. 
Clasa a Vll-a, media-7,02, calitatea-35%, nereuşita - 
0%. Starea caietelor de lucru Nr. 1,2, cât şi a celor de 
evaluări, este satisfacătoare, ele fiind verificate şi 
apreciate sistematic cu notele corespunzătoare. 
Clasele a V-a, a Vll-a dispun de portofolii, care la fel 
sunt evaluate, mai ales paginile ce conţin creaţii 
proprii : poezii,compuneri libere, inserate fiind la

învăţare corespund rigorilor ştiinţifice,sunt structurate 
conform prevederilor Reperelor melodice,respectând şi 
nivelul de accesibilitate.Din proiectarea pe Unitate reiese 
că profesoara alege creativ subcompetenţele vizate din 
care decurg obiectivele
şi la care se racordează sarcinile de lucru.Aici se regăsesc 
şi etapele lecţiei ,timpul rezervat fiecărei 
activităţi,formele ,metodele şi procedeele de 
lucru,evaluarea curentă.Frecvent apar în proiectarea pe 
unitate strategiile didactice:Clustering,Jumalul 
dublu,Jurnalul triplu, Reacţia cititorului,Explozia 
stelară,Interogarea multiprocesuală,Presupunerea prin 
termeni,FRISCO,Cubul,Pălării gânditoare etc. Totuşi, 
mai rar, afirmă profesoara, aplică metodele şi procedeele 
care solicită discuţii în grup,deoarece nu toţi copiii au 
conştientizat pe deplin rolul lor în calitate de subiecţi ai 
propriei lor formări. Din acest considerent sunt aplicate 
mai frecvent celelalte tipuri de interacţiuni pedagogice:în 
perechi, frontal, individual, independent,acestea 
motivându-1 pe elev să fie antrenat în procesul de studiu 
în permanenţă.

In scopul sporirii calităţii în procesul 
instmctiv,profesoara practică diferenţierea învăţării şi 
individualizarea,deoarece conştientizează că oricare copil 
necesită o abordare individu -ală,reieşind din 
capacităţile,posibilităţile şi necesităţile lui.

Organizarea învăţământului din perspectiva 
formării competenţelor elevilor conduce la conceperea 
procesului de educaţie în funcţie de potenţialitatea şi 
interesele elevilor.Reieşind din aceasta, evaluarea are o 
perspectivă cognitivă şi metacognitivă,încercând să 
diagnosticheze capacităţile de învăţare ale 
elevilor,procesele cognitive implicate în activitatea de
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rubrica: „Panamăiastră". Profesoara reuşeşte să 
îmbine eficient activităţile curriculare cu cele 
extracurriculare. Astfel, lucrările de creaţie ale elevilor 
sunt promovate în cadrul Cenaclului literar „Floarea 
neamului, dar şi la concursurile ce creaţie din 
republică. In cadrul Cercului dramatic, pe care îl 
ghidează, organizează diverse activităţi de 
perfecţionare a dicţiei, de dezvoltare a mimicii şi a 
gesticii.Tot aici, este nelipsit jocul de rol, utilizatîn 
scopul pregătirii pentru înscenarea ulterioară a unor 
fragmente din operele scriitorilor români.Pe parcursul 
a cinci ani de activitate, îndeplineşte funcţia de sef al 
Comisiei „Limbă şi comunicare”. Materialele de 
portofoliu demonstrează că activităţile în cadrul 
şedinţelor se desfăşoară sistematic, accentul fiind pus 
pe ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice 
din acestă arie curriculară, prin promovarea şi 
asimilarea performanţelor didactice. Latura practică a 
activităţilor se realizează la orele demonstrative şi în 
cadrul organizării şi desfaşurării trainingurilor. 
Rezultatele sunt demonstrate şi prin succesele elevilor 
în cadrul olimpiadelor raionale, şi a concursurilor de 
creaţie: „Florii", „Galbenăgutuie," „Ars 
adolescentina". Profesoara depune un constant efort 
pentru a se autoperfecţiona, căutând metode optime 
pentru ridicarea potenţialului formativ - dezvoltativ şi 
creativ al elevilor.în acest scop, participă la diverse 
reuniuni metodice raionale şi republicane, preluând 
noi experienţe şi metodologii, în abordarea didactică 
mai eficientă a demersului educaţional.A fost supusă 
ultimei atestări în anul de studii 2013 - 2014, obţinând 
gradul didactic II. Pentru anul de studii 2017 -2018, 
a fost înaintată de Consiliul Profesoral din liceu pentru 
obţinerea gradului I.

învăţare şi mai ales să orienteze elevul spre autoreflecţie 
privind stilul propriu de învăţare.In acest sens,profesoara 
aplică mai multe forme de evaluare:iniţială, 
curentă,formativă,sumativă.La fiecare lecţie se asigură 
realizarea feed-back-ului.Elaborează modele proprii de 
evaluare,respectând prevederile,sugestiile şi modelele din 
Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice 
formate elevilor. Funcţionalitatea cunoştinţelor obţinute 
se asigură prin perspectiva pregătirii elevului pentru 
situaţiile reale din viaţă în care acesta este solicitat să-şi 
expună şi să-şi argumenteze fluent şi corect ideile şi 
viziunile De aceea profesoara acordă deosebită 
importanţă dezvoltării următoa-relor competenţe 
specifice:Respectarea normelor 
ortografi ce,ortoepice,semantice, gram ati cal e, sti 1 i sti ce, a 
limbii române literare.
Producerea personalizată a actelor de vorbire ,a textelor 
argumentative ,reflexive şi metaliterare. Fiecare 
evaluare,în viziunea profesoarei,are ca scop să 
evidenţieze succesele copilului. De aceea fiecărui elev i 
se aduc la cunoştinţă baremul de apreciere,punctajul 
acordat,încurajân- du-1 să-şi găsească lacunele şi singur 
să descopere o variantă acceptabilă .

In activitatea extraşcolară profesoara se încadrează 
prin participare la şedinţele Cercului de lecturi,unde este 
preocupată pentru activitatea de cunoaştere a elevilor prin 
intermediul literaturii artistice.Se preconizează 
participarea la şedinţe şi a părinţilor în scopul fortificării 
relaţiilor cu e i . Profesoara şi-a demonstrat la nivelul 
cerut capacitatea de autoanaliză a lecţiei şi a activităţii 

profesionale.
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Propuneri şi recomandări Profesoara dă dovadă de responsabilitate, de 
iniţiativă în cadrul liceului, dar şi în comunitatea 
socială din care face parte, participând la diverse 
festivităţi, întruniri, menite să ridice nivelul cultural 
al tinerilor din sat.

Se recomandă:De in tensificat lucru l cu copiii 
dotaţi, spre atingerea unor perform an ţe  la n ivel 
republican.

Să se acorde mai multă atenţie trandisciplinarităţii şi 
lucrului cu elevii dotaţi

Calificativ Foarte bine
Limba străină

Il.Organizarea lecţiei a)
structură/tip
b) asigurarea tehnologică
c) asigurarea metodică
d) caracterul 
aplicativ/ştiinţific
e) inter/transdisciplinaritatea
f) relaţii interpersonale 
(profesor-elev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

Obiectiveleinsnectării sunt verificarea calitătii activitătii de oredare/învătare/evaluare la limba străină si 
calitate a pregătirii elevilor la disciplină.
Profesorii ce predau l.franceză dispun de proiecte de lungă durată în conformitate cu curriculum-ul şcolar la 
disciplină, de proiecte zilnice bine gândite.
Elevii :
înţeleg sensul global al unui text oral sau scris de dimensiuni moderate, chiar dacă acestea conţin unele cuvinte sau 
expresii noi.
Identifică deosebite ,diferite tipuri de stiluri de texte/mesaje scrise sau orale 
Identifică punctul de vedere al autoruluii şi asumă o poziţie critică faţă de el.
Analizează texte descriptive, narative, informative, argumentative cu scopul de a înţelege ideile principale şi 
specifice.
Identificăinformaţii (sociale/politice/culturale) care ii permit să- 
construiascăpropriasainterpretaredespreidentitatealor.
Elaboreazălectura ca o sursă de a obţineinformaţiidesprediferite discipline, care ii permit să- 
îmbogăţeascăcunotinţele.
Facinterferenţe, reieind de la informaţiadintext.
Utilizeazăvarietatea de strategii de comprehesiune a lecturiiînconformitatecuscopulpropustipul de text. 
Inţelegvarietatea de texte informative provenitedinsursediferite.
Identificăîntextelementeleceîi permit săapreciezeevenimente sociale/culturale ale ţăriialofone. 
Inţeleginstrucţiunilepentru a executaacţiunicotidiene.
Identificăconectoriidintr-o comunicareoralăpentru a înţelegesensulei 
Identificăscopulmesajului oral
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Manifestă o atitudinerespectuoasătolerantăcîndascultăsauvorbetecualţiinterlocutori.
Utilizeazăstrategiiadecvatescopuluitipului de mesajsauconversaţie (activeazăcunotinţeleanterioare, se folosete de 
limbajul corporal gestual, utilizeazăimagini etc.)
înţelegsensul general al mesajului oral chiardacă nu înţelegetoatecuvintele din el.
Utilizeazăimaginileinformaţia din context pentruaînţelegemai bine mesajul oral.
Planifică, redacteazăelaboreazăscrierile sale cu ajutorulcolegilor, profesorilor 
Exprimăpăreriasuprasocietăţi/culturii sale prinintermediultextelor elaborate.
Scriediferite texte cuvolummoderatutilizează forme şistructurigramaticale de o complexitate mai avansată. 
Valoreazăscrisul ca un mijloc de exprimare a ideilor sale şigîndurilor, cine este ce desprelume.
Redactează texte prinintermediulcăroraexprimăpreferinţe, opinii, decizii,sugestiisauacţiuni.Scrie texte 
expozitivepeinteresele sale.
Rezumează un textcititîntr-un numărdat de cuvinte, utilizînd un limbajadecvat ,sinonime, antonime, 
expresiifrazeologice.
Identificăsensul global uneledetaliidintr-un discurs careîi este adresatîntr-un limbajliterarsaucolochialcureferinţă la 
temeleprevăzuteîn curriculum.
Expunidei, opiniipuncte de vedererelatateînmesajul oral le susţineprinexprimareaatitudiniipropriiargumentate 
Oferăsolicitărăspunsuripeteme diverse, folosind un limbajfuncţionaladecvatrespectîndnor- 
melesocioculturaleîndependenţă de rolrelaţiilecuinterlocutorii. 
Utilizeazălimbajuladecvatpentruîndeplinirearoluluisăuîntr-o dezbatere.
Utilizeazălimbajulfuncţionalpentru a discutaalternativ, a face recomandări, a negociaacorduri in 
dezbaterilepregătitepreliminar.
Reformuleazăvorbireadirectăînvorbireindirectăpeteme din viaţacotidiană.

Pe parcursul acestor lecţii elevii au fost foarte activi şi cu plăcere au îndeplinit toate cerinţele profesorului, 
majoritatea răspundeau cu mare entuziasm, dând dovadă că sunt pregătiţi. In timpul realizării feedback-ului, s-a 
evidenţiat faptul că elevii au însuşit lecţiile predate.

Propuneri şi recomandări > Să scrie citeţ şi fară de corectări în registru
> Să motiveze copii într-o implicare aprofundată la studiul limbii străine.
> Subiectul temei să fie scris pe tablă.
> Am sezizat un stil de predare pozitiv, personalizat, astfel formând în clase o atmosferă favorabilă, 

predispunându-i pe elevi către învăţare. Conţinutul prezentat a avut un grad înalt de de sistematizare şi 
accesibilitate. în cadrul ideilor enunţate şi neânţelese profesoarii au repetat reformulând pentru a fi mai bine 
înţeleaşi.
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Calificativ Foarte bine
Limba şi literatura rusă
Il.Organizarea lecţiei a)
structură/tip
g) asigurarea tehnologică
h) asigurarea metodică
i) caracterul 
aplicativ/ştiinţific
j) inter/transdisciplinaritatea
k) relaţii interpersonale 
(profesor-elev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

La momentul inspecţiei profesoarele dispuneau de proiectarea de lungă şi de scurtă durată îndeplinită conform 
cerinţelor curriculumului la disciplină.

Profesoara stabileşte obiectivele, depunând străduinţe întru realizarea lor. Accentul în cadrul lecţiilor pune pe 
actul de comunicare. Se ţine cont de structură, etape, dozarea corectă a timpului. Conţinuturile proiectate la ore 
sunt selectate conform temei curriculare şi orientate întru realizarea standardelor de edficienţă la disciplina de 
studiu.

în cadrul orelor prevalează activitatea frontală, mai puţin s-a lucrat în perechi, în grupuri mici şi mari, 
independent şi diferenţiat. Sunt aplicate în practică strategii didactice tradiţionale ca exerciţiul, discuţia, jocul, 
dialogul, întrebări şi răspunsuri. Rareori se apelează la tehnologiile interactive.

Elevii au deprinderea de a discuta, dialoga, de a citi cursiv, întru asimilarea conştientă a conţinutului. Redau 
conţinutul operei, dar pentru a argumenta, generaliza respestiv tema, ideea operelor studiate se realizează cu 
ajutorul profesoarei. Puţin se lucrează creativ.

Cabinetul de limbă rusă nu dispune de suficient suport didactico-metodic pentru a fi folosit în cadrul orelor. 
Un ajutor binevenit sunt posterele algoritm din manual, cu care se lucrează deseori, devenind o deprindere, 
dezvoltând competenţa de a selecta şi expune concluzii vis-a-vi de subiectul studiat.

La ore predomină o atmosferă de lucru, un climat psihologic agreabil, relaţiile profesor-elev sunt binevoitoare. 
Deaceea elevii se simt descătuşat, liberi în expunere, dar se lucrează doar cu cei activi.

Elevii la disciplină dispun de caiete de lucru, care sunt verificare sistematic şi de caiete de evaluări. Evaluările 
se verifică la timp şi notele sunt transferate în registru.

Propuneri şi 
recomandări

Concluzii: Profesoarele activează în conformitate cu curriculumul modernizat la disciplină. în cadrul orelor se 
pune accentul pe competenţa de comunicare.

Recomandări:
1. De pus accentul pe dezvoltarea competenţei citirii conştiente şi redarea orală a textelor propuse.
2. De cuprins cu activitatea în cadrul orelor toţi elevii, apelând şi la activitatea în grup, independent, diferenţiat.
3. De simplificat volumul sarcinilor pentru acasă, ţinînd cont de capacităţile fiecărui elev.
4. întru acumularea de note, de argumentat notarea elevilor la fiecare oră .
5. De complectat baza didactico-materială a cabinetului conform cerinţelor curriculumului modemizat la 

disciplină.
6. Administraţia instituţiei de acordat asistenţă metodică tinerei profesoare prin asistenţa la ore şi delegarea la 

formări.
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Calificativ Bine, satisfăcător
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe

5 5 5

Biologie
Profesor
Il.Organizarea lecţiei
a) structură/tip
l) asigurarea tehnologică
m) asigurarea metodică
n) caracterul 
aplicativ/ştiinţific
o) inter/transdisciplinaritatea
p) relaţii interpersonale 
(profesor-elev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

Profesoara posedă o bună pregătire metodică şi ştiinţifică la specialitate. Este creativă, străduitoare utilizează 
metode eficiente de predare- învăţare-evaluare în cadrul orelor.
Documentele de proiectare respectă cerinţele actuale şi se integrează în structuri bine fundamentate.Calităţile 
personale şi profesionale ale cadrului didacticatestă o ţinută pozitivă privind conduita în şcoală şi raportul cu 
elevii, atitudinea în clasă, cunoştinţele de specialitate.Proiectarea didactică la nivelul disciplinei se realizează cu 
respectarea cerinţelor metodologice specifice, urmărindu-se, încadrul unităţilor de învăţare, adecvarea 
corespunzătoare a conţinuturilor şi activităţilor de învăţare la competenţele specifice prevăzute de programele 
şcolare.În cadrul lecţiilor asistate s-a observat că profesoara dezvoltă la elevi gîndirea critică prin metodele care 
sunt aplicate, cum ar fi: comparaţia criterială, testele aplicative, triadele, excluderea intrusului, tehnica cadranelor, 
tehnica fotolimbaj, analiza swotetc..Elevii sunt bine mobilizaţi la desfăşurarea activităţilor frontale în corelare cu 
activitatea în grup şi individuale.Pe tot parcursul orelor se observă un feedback reuşit fiind bine combinat cu 
aplicarea inter- şi transdisciplinarităţii. E de menţionat că prezentările efectuate de elevi sunt completate, corectate 
şi comentate de către professor şi colegi. E bine că lucrul cu textul este dirijat de profesor. Timpul didactic este 
efficient utilizat, lecţiile având o densitate şi o “acoperire”corespunzătoare a conţinuturilor prin sarcini de învăţare 
correct dimensionate.Evaluarea se practică în manieră tradiţională dar şi în context care permit diagnoza mai exactă 
a competenţelor. Elevii au în multe situaţii responsabilităţi clar precizate, îşi asumă rolurile atribuite, manifestă 
interes în activităţile de învăţare organizate.În general, elevii sunt trataţi individual şi diferenţiat, în funcţie de 
particularităţile de vârstă şi ritmul de lucru.

Propuneri şi recomandări În concluzie cadrul didactic este deschis spre schimbare şi colaborare cu elevii, oferindu-le posibilitatea de a-şi 
exprima opinia, de a se implica în discuţii cu colegii. Aceasta-i motivează să dobândească cunoştinţele necesare ca 
mai apoi să le poată aplica în anumite situaţii reale, în viaţa de zi cu zi.
Nivelul de realizare al lecţiei în funcţie de calitatea şi cantitatea rezultatelor obţinute de către elevi şi de prevederile 
curriculumului la disciplina dată.

Calificativul Foarte bine
Chimia
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Il.Organizarea lecţiei
a) stmctură/tip
q) asigurarea tehnologică
r) asigurarea metodică
s) caracteml 
aplicativ/ştiinţific
t) inter/transdisciplinaritatea
u) relaţii interpersonale 
(profesor-elev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

Volumul de lucru înfaptuit pe parcursul controlului frontal, informaţia acumulată au permis să se conchidă 
următoarele: Instmirea la chimie în L.T. „Pan Halippa” corespunde metodologiei de organizare şi desfaşurare a 
procesului educaţional la obiect, curricumului disciplinar, recomandărilor organelor ierarhic superioare şi poartă 
un caracter formativ. Profesoara pune accentul pe dezvoltarea capacităţii de a aplica cunoştinţele la rezolvarea 
unor probleme practice, pregătirea materialeleo necesare desfaşurării lecţiilor, probelor practice şi de laborator.
La lecţiile de chimie sunt folosite cu abilitate mai multe tehnici de lucru; predomină studiul de caz. Sarcinile puse 
în faţa elevilor sunt sarcini de învăţare productivă. Elevilor cu grad diferit de pregătire intelectuală li se oferă 
şanse egale de însuşire a materialului predat, propunându-le sarcini de dificultate diferită. Se evidenţiază 
priceperea profesoarei de a trezi şi a menţine interesul elevilor pe parcursul întregii lecţii, rezultatele obţinute sunt 
reliefate şi puse în evidenţă. In desfaşurarea instmirii la chimie în liceu, atenţia primordială este acordată finisării 
procesului de implementare a curriculumului modemizat şi de realizare a dezideratelor învăţământului formativ- 
dezvoltativ.
Modul de organizare a cabinetului şi laboratomlui de chimie, dotarea şi procuparea profesoarei pentm autodotare 
sunt bune. Evaluarea şi notarea curentă a cunoştinţelor elevilor corespund recomandărilor metodologice. Atenţia 
cuvenită se acordă respectării regulilor de securitate în cabinet.
In timpul controlului frontal a fost propusă probă de evaluare în clasa a VlII-a. In marea lor majoritate, rezultatele 
probei corespund notelor curente la disciplină:
Calitatea cunoştinţelor teoretice ale elevilor la disciplina „chimia”, desfăşurarea activităţilor extracurriculare la 
obiect, preocuparea de întreţinerea materialului didactic, a mijloacelor de învăţământ, a ustensilelor de laborator, 
perfectarea documentaţiei şcolare la obiect, rezultatele probei de evaluare petrecute în clasa a VlII-a permit o 
apreciere înaltă a profesoarei.

Propuneri şi 
recomandări

Profesoara activează în conformitate cu cerinţele currricumului modemizat la chimie, utilizînd diverse strategii 
didactice întm realizarea procesului de predare-învăţare-evaluare

Calificativul Foarte bine
Fizică.

Organizarea lecţiei în etapa de evocare se face apel la toate cunoştinţele însuşite de către elevi la subiectul care va fi studiat. 
Astfel, se face legătură între ceea ce se ştie şi ce se va preda. Corelarea informaţiilor ştiute cu cele noi, asigură

a) stmctură/tip
v) asigurarea tehnologică
w) asigurarea metodică

trăinicia celor din urmă, stabilesc interesul şi scopul pentm explorarea subiectului, direcţioneăză atenţia elevilor 
spre subiectul studiat şi motivează elevii prin instrire.
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x) caracterul 
aplicativ/ştiinţific
y) inter/transdisciplinaritatea
z) relaţii interpersonale 
(profesor-elev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

Metode utilizate: discuţia ghidată, exerciţiul, algoritmizarea, au fost corect selectate, astfel încît majoritatea 
elevilor au fost activ împlicaţi în activitate, fiind permanent încurăjaţi. Nu au lipsit nici elementele de creativitate - 
o cerinţă actuală în realizarea demersului educaţional contemporan.

Din punct de vedere strategic pot spune că lecţiile au avut o densitate şi o diversitate pentru stimularea 
interesului elevilor şi crearea situaţilor de învăţăre.

în cadrul lecţiilor s-au utilizat mijloace de învăţămînt ca : tabla, creta, manual, fişe, tabele, utilaj pentru 
experiment la fizică. Managmentul clasei deosebit, favorizînd lucru individual, mai puţin în grup. Resursele 
temporale au fost corect distribuite pentru fiecare etapă a lecţiei şi volumul şi complexitatea sarcinilor date. 
Obiectivele care au fost propuse la începutul orei au fost reabizabile şi relevante.

S - a văzut o bună monitorizare a clasei, profesoara implică în activitate elevii dezinteresanţi prin invitarea 
lor la tablă, s -  au propunea unor exerciţii individuale. Tehnicele de corectare sunt eficiente, elevii corectaţi ajung 
săînţeleagă greşelile comise.

în urma asistenţei la ore de fizică am observat că majoritatea copiilor ating următoarele Standarde: 
-utilizează corect în studiul fenomenelor mecanice (mişcării rectilinii uniforme, inerţiei, oscilaţiilor şi undelor 
mecanice):
-mărimile fizice: masă. volum. densitate. drum parcurs. deplasare, viteză, fortă. fortă de sreutate, sreutate, fortă 
elastică, constantă elastică, forţă de jrecare, presiunea solidelor, lichidelor şi gazelor, forţa Arhimede, momentul 
forţei, lucrul mecanic, putere, energie mecanică, energie cinetică, energie potenţială, perioadă, frecvenţă, am- 
plitudine, viteză de propagare a undei, lungime de undă, tăria sunetului
-lesile fizice: (studiate în simnaziu) miscării rectilinii uniform variate, conservării impulsului mecanic pentru un 
sistem de puncte materiale, micării oscilatorii armonice, conservării energiei în mişcarea oscilatorie.
-principiile: inertiei. fundamental al dinamicii, actiunii si reactiunii.
-termenii fizici:(studiati în simnaziu) sistem de referintă inertial, sistem de referintă ne-inertial, relativitatea 
mişcării mecanice, ciocniri elastice, ciocniri plastice, oscilator armonic, unde transversale, unde longitudinale 
Investigareaştiinţifică a unorprocese, fenomeneşilegi din domeniulrespectiv de cunoaştere. 
efectueazăcercetăriexperimentale conform unui plan elaboratprivind:
- determinarea: maseiunuicorp, densităţiisubstanţei, vitezeimedii a unuimobil, gradăriidinamometrului, 
randamentuluiunuimecanismsimplu, perioadeişifrecventeioscilaţiilorunuipendulgravitaţional, 
intensităţiicâmpuluigravitaţional cu ajutorulpendululuigravitaţional.

31



- măsurarea: forţei cu dinamometm;
efectueazăcercetăriexoerimentale conform unui plan elaboratprivind:

După controlul caietelor s-a depistat urmatorele: toate clasele au caiete de control. La toate clase a fost 
scrise şi notate 1 lucrare de control conform planului de lunga durată. Caietele de lucrări practice şi laborator sunt 
la toţi elevi. Se controlează conform reperelor metodologice la fizică.
Profesoara are un cabinet de fizică. Cabinetul este dotat cu tabele şi schiţe, aparate pentm fizică. Materialul 
didactic prezentîn clasa faciliteăză lucm profesorilor în timpul desfaşurării lecţilor

Concluzii şi 
recomandări

Proiectul de lecţie a căpătat valenţe sporite prin simplitate şi operaţionalitate în sensul transpunerii în activitate cu 
elevi a celor fixate în proiect.
Dificultăţi de înţelegere a temei au avutdoar unii elevi care au fost mai puţinactivi la oră.
Uilizarea unor jocuri distractive în predarea temei noi, pentm a trezi curiozitatea elevilor.

De a implica mai mult în activitate elevi care au mai puţine succese în înţelegerea temei.
De ţinut cont de instmcţiunea de copletare a catalogului şcolar.

Calificativul bine

Matematica
Organizarea lecţiei în urma asistenţei la lecţiile respective, putem face unele constatări ce ne permit să analizăm despre 

activitatea didactică a profesorilor menţionaţi mai sus. Lecţiile au fost concepute şi stmcturate în conformitate cu
a) stmctură/tip
aa) asigurarea tehnologică 
bb) asigurarea metodică 
cc) caracteml 
aplicativ/ştiinţific 
dd) inter/transdisciplinaritatea 
ee) relaţii interpersonale 
(profesor-elev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

programa analitică la obiect, după standardele educaţionale la matematică . Fiecare profesor deţinea documentele 
normative, repere metodologice la matematică, plan educaţional individual pentm copiii cu cerinţe educaţionale 
speciale, cît şi proiectarea de lungă durată, deasemenea şi proiectarea de scurtă durată.

Proiectele lecţiilor cît şi lecţiile au fost stmcturate corect, profesoara au delimitat corect unităţile de 
conţinut. Trecerea de la o etapă la alta a fost reuşită, fară mpturi şi pauze urmînd o înlănţuire a conţinuturilor 
vizate. Materialul didactic a fost atent selectat, a facilitat asimilarea conţinutului de către elevi.

Calitătile personale şi profesionale ale cadrelui didactic identificate în timpul desfaşurării orelor sunt: 
atitudinea responsabilă şi implicarea permanentă, impune respect, un stil aparte, pozitiv a fiecămi profesor în parte, 
parteneriat real cu elevii, vorbire clară şi expresivă.

Despre atitudinea în clase putem menţiona că s-a observat o atmosferă prietenoasă, spirit de 
echipă.Tehnicile de corectare folosite de către profesorii menţionaţi mai sus sunt eficiente şi utile elevilor, ajută 
elevii să conştientizeze greşelele comise.
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Un punct forte evidenţiat în cadrul desfaşurării unor ore este claritatea obiectivelor şi realizarea lor. Profesoara 
asigurînd mereu dacă elevii au înţeles conţinutul.

în urma asistenţei la ore de matematica am observat că majoritatea copiilor ating următoarele Standarde:
Efectuează operaţii cu numere, utilizează proprietăile operaţiilor şi a relaţiilor dintre operaţii în contexte 

diverse.Utilizează numere reale în rezolvări de probleme, inclusiv în calcule cu vectori.
Efectuează calcule cu numere reale utilizînd relaţiile dintre operaţii, proprietăţile, ordinea operaţiilor, 

semnificaţia parantezelor, modulul numărului real (întreg, raţional) şi proprietăţile acestuia.Utilizează algoritmi 
relevani pentru optUmizarea calculelor cu numere reale şi complexe.
Utilizează simbolurile şi metodele algebrice pentru prezentarea şi caracterizarea situaţiilor reale şi/sau 
modelate.Utilizează necunoscute, variabile, nede_,terminate, simboluri şi entităţi algebrice pentru prezentarea unor 
situaţii multiple.Rezolvă probleme de algebră şi efectuează analiza calitativă a rezolvărilor acestora. Clasifică după 
criteriile date sau selectate ecuaţiile, inecuaţiile, sistemele de ecuaţii, sistemele de inecuaţii în diverse 
contexte. Analizează rezolvările problemelor de algebră de tipurile studiate în contextul corectitudinii, al simplităţii, 
al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.Efectuează măsurări în situaţii reale şi/sau modelate, utilizînd diverse 
unităţi de măsură şi instrumente de măsurare.Recunoaşte şi aplică în diverse contexte şi domenii unităţile standarde 
şi nonstandarde studiate de măsură pentru lungime, arie, volum, masă, timp, capacitate, măsura 
unghiului.Efectuează transformări ale unităţilor de măsură studiate, pentru a optimiza calculele cu unităţile 
respective. Recunoaşte şi utilizează în diverse dome_,nii, în rezolvări de probleme formulele studiate pentru 
calculul lungimilor, perimetrelor, ariilor, volumelor, capacităilor.

După controlul caietelor s-a depistat urmatorele: toate clasele au caiete de control la matematică. La toate clase a 
fost scrise şi notate o lucrare de control conform planului de lunga durată. Caietele de lucrari practice sunt la toţi 
elevi. Se controlează conform reperelor metodologice la matematică. Profesoara are cabinet aparte la matematică. 
Cabinetele sunt dotate cu tabele şi schiţă pentru matematică. Materialul didactic prezent în clasa facilitează lucrul 
profesorilor în timpul desfaşurării lecţilor.

Propuneri şi recomandări Profesorii atestă cunoştinţele de specialitate şi metodice, abilitatea de a antrena elevii în activitate. 
Formarea capacităţilor de evaluare reciprocă şi autoevaluarea elevilor.
Notarea elevilor, cel puţin 3 note la oră.

Califîcativ bine
Informatică
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Organizarea lecţiei
a) stmctură/tip

b) asigurarea tehnologică
c) asigurarea metodică
d) caracterul 
aplicativ/ştiinţific
e) inter/transdisciplinaritatea
f) relaţii interpersonale 
(profesor-elev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

Portofoliul cadmlui didactic conţin materialele corespunzătoare cerinţelor: proiecte didactice de scurtă 
durată, scenarii ale activităţilor extraşcolare, diverse suporturi teoretice, inclusiv şi cele de la seminare 
raionale, modele de fişe şi altele. Sunt materiale ce reflectă analiza probelor de evaluare la informatică. 
Evaluările sumative au fost planificate, realizate şi notele introduse în registrele şcolare.

Activitatea de predare -  învăţare -  evaluare se realizează conform Planului -  cadm al Ministemlui Educaţiei 
al Republicii Moldova pentm anul de studii 2017-2018, Curricula la disciplină şi indicaţiile din Reperele 
metodologice.

Proiectarea didactică de lungă durată este elaborată în conformitate cu curriculumul modemizat, 
aprobată de direcţia liceului. Foile de titlu conţin informaţia cu privire la număml de ore pe semestre, număml de 
evaluări, sânt semnate de şeful catedrei.

Proictarea de scurtă durată a fost realizată conform Plănuirii de lungă durată, curriculumului. în cadml 
lecţiilor predate s-a pus accent pe obiective, care sa-u realizat cu succes prin aplicarea metodelor şi formelor de 
activitate adecvate conţinutului predat. Etapele lecţiei sa-u realizat cu succes, copiii au primit note . în cadrul 
lecţiilor au fost puse în valoare diferite forme de activitate: frontală, individuală, gmpuri mici; precum şi metode 
de predare diverse, cum ar fi: conversaţia euristică, planşe, motto, fişe, ş.a. .

La momentul efectuării inspecţiei s-a demonstrat că d-na Golubi Llia posedă, realizează corect 
procesul de proiectare, predare, evaluare. Are aptitudinea de a motiva elevii să asimileze materia studiată, să 
concentreze atenţia şi aptitudinile elevilor în realizarea obiectivelor esenţiale de studiereare informaticii.

Cabinetul este dotat cu calculatoare, tablă interactivă, proector Cabinetul este dotat corespunzător 
obiectului predat Orele de informatică desfaşurate de d-na Lilia sînt orientate spre formarea la elevi a 
cunoştinţelor şi deprinderilor de lucru cu calculatoml, au menirea să formeze o personalitate de formaţie nouă, 
pregătită pentm perceperea şi procesarea rapidă a unui volum mare de informaţie.

Elevii dispun de toate cele necesare pentm asimilarea cu succes a cunoştinţelor teoretice şi practice. Forma de 
organizare a lectiilor corespunde particularitatilor de virsta a elevilor. Momentele cheie ale lectiei (notiuni de baza, 
diferite programe, formule) isi gasesc reflectarea pe tabla.
. Continutul materiei de studiu este prezentat intr-o consecutivitate logica, corespunde programe curriculare.
Cele mai dificile momente ale materialului de predare sint semnalate si puse in evidenta. Cu maestrie profesora 
aplica diverse metode, procedee care asigura conlucrarea intre elev si profesor, intr-u realizarea unui climat moral- 
psihologic favorabil si reciproc comfortabil.

. Sînt folosite reuşit manualele la lecţiile de informatică. In cadml lecţiilor sînt create condiţii favorabile, 
confortabile de lucru. Elevii în cadml orelor sînt implicaţi în discuţii, expun părerea. Pentm a desfaşura cu succes
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procesul de predare-învăţare profesora aplică tipurile tradiţionale de evaluare, iniţială, continua, sumativă.
Timpul este folosit rational, in activitaţi sint cuprinsi toti elevii. Instituţia se foloseşte de reţeaua totală Intemet şi 
are poştă elctronică.

Propuneri şi 
recomandări

Ar fi necesar de atras o atentie mai mare la verificarea cunostintelor teoretice, importante care vor fi folosite si la 
lectiile urmatoare
Notarea elevilor să fie argumentată şi sistematică,
Exerciţiile propuse elevilor în cadml lecţiilor să aibă un grad de complexitate diversificat;

Calificativ bine

Aria curriculară Socioumanistică
Istoria românilor şi universală

Il.Organizarea
lecţiei
a) structă/tip

b) asigura a)structură/tip rea 
tehnologică
c) asigurarea metodică
d) caracterul 
aplicativ/ştiinţific
e) inter/transdisciplinaritatea
f) relaţii interpersonale 
(profesorelev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului 
pregătire/implicare a elevilor

Aspecte concrete pozitive constatate pe unităţi de competenţă
1. Studierea aprofundată a curriculum-ului şcolar şi a 
reperelor metodologice privind organizarea procesului 
educaţional la disciplina istoria românilor şi universală pentm 
anul de studii 2017-2018 de către profesoară este rezultatul 
corelării corecte a conţinutului activităţii de învăţare cu 
subcompetenţele la disciplina dată; Selectează judicios 
materialele şi mijloacele didactice, acestea corespund 
particularităţilor de vîrstă ale elevilor; A elaborat plănuirea de 
lungă durată în acord cu metodologia recomandată; Fiecare oră 
este creativ planificată. Obiectivele sunt măsurabile şi corelează 
corect strategiile didactice, obiectivele cu conţinuturile 
activităţilor.
2. Captează atenţia elevilor pe parcursul întregii lecţii; 
Conţinutul ştiinţific este transmis clar şi foarte accesibil pentm 
elevi; Elevii sunt învăţaţi să lucreze intr-un tempou rapid, atît 
frontal cît şi individual. în acelaşi timp pune accent pe calitatea

Doamna dispune de o planificare anuală 
personalizată, care corespunde cerinţelor 
modeme; Procesul de instmire se desfaşoară 
în conformitate cu Planul Cadm, Curriculumul 
la istorie.
Verificând proiectele zilnice am constatat că 
doamna îşi planifică zilnic demersul didactic. 
Formularea obiectivelor operaţionale 
corespund rigorilor. Pe parcursul lecţiilor 
profesoara selectează corectmijloacele 
materiale didactice, ele corespund 
particularităţilor de vîrstă a elevilor şi nivelul 
clasei, au un caracter individualizat, 
diferenţiat. Lecţiile sunt desfăşurate intr-un 
tempou corespunzător dezvoltării intelectuale 
a clasei.
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înfaptuirii sarcinilor de toţi elevii. Selectează metode, procedee 
şi tehnici în funcţie de nivelul de pregătire a elevilor. Corelează 
bine secvenţele practice şi aplicative în procesul de 
învăţare;profesoara apreciază şi valorifică rezultatele fiecărui 
elev, ceea ce este foarte important la vârsta şcolară mică.
3. In comunicare cu elevii asigură feed back-ul; Dispune şi 
aplică terminologia adecvată disciplinii date; Lucrează asupra 
promovării unei consilieri corecte a elevilor, o abordare 
individuală, diferenţiată, valorificînd potenţialul fiecărui elev; 
Păstrează un climat psihologic adecvat fiecărei vîrstei elevilor.
• Cu referire la nivelul de nregătire a elevilor:

Sunt obişnuiţi să lucreze atît frontal, în grup cît şi diferenţiat 
individual. Doamna acordă atenţia necesară şi copiilor cu 
reţinere pedagogică şi psihosocială. Curriculum se realizează 
conform planificării anuale. Caietele suntîngrijite.

Propuneri şi recomandări Procesul educaţional la istorie în clasele gimnaziale se desfaşoară 
conform Planului-cadru şi recomandările propuse în reperele 
metodologice privind organizarea procesului educaţional la 
istoria românilor şi universală pentru anul de învăţământ 2017- 
2018.

Individualizarea şi diferenţierea procesului 
educaţional pentru dezvoltarea personalităţii 
fiecărui copil.
Participarea în cadrul orelor a lucrului in grup , 
atunci cînd e posibil.
Selectarea şi structurarea conţinuturilor, întru 
realizarea în timpul dozat a obiectivelor 
stabilite.
De atras atenţia la formularea itemilor de 
evaluare.

Califîcativul Foarte bine bine
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Propuneri şi 
recomandări

Geografie
Fl.Organizarea 
lecţiei a)
structură/tip
b) asigurarea tehnologică
c) asigurarea metodică
d) caracterul 
aplicativ/ştiinţific
e) inter/transdi sci plinari tatea
f) relaţii interpersonale 
(profesorelev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

Cadrul didactic depune eforturi în organizarea activităţilor. Dispune de toate tipurile de proiecte didactice. La 
elaborarea acestora se ţine cont de cerinţele actuale. Lecţiile sunt proiectate ca un element component al 
întregului proces de instruire, se respect ordinea abordării temelor, se regăsesc orele de generalizare şi sinteză, 
aplicaţiile practice şi desigur lecţiile pentru evaluare sumativă. Cadrul didactic este familiarizat cu reperele 
contextuale ale curriculumului axat pe competenţe. Asitarea la ore a confirmat buna organizare a demersurilor 
educaţionale, care se desfaşoară prin utilizarea întregului suport didactic: manuale, ghiduri, hărţi, atlase, planşe, 
shemeect. Utilizarea eficientă a întregului arsenal didactic este posibil datorită cabinetului de geografie, 
amenajat şi dotat conform cerinţelor faţă de un cabinet de geografie.
Lecţiile au demonstrate profesionalismul cadrului didactic.
Acesta utilizează limbajul de specialitate şi acelaşi lucru solicit şi discipolilor săi.
Pentru asigurarea mediului favorizat învăţării, materialul didactic utilizat la ore este adaptat situaţiilor concrete. 
La lectiile de geografie ca suport al evaluarii s-a utilizat testarea, activitatea de muncă independentă, harta 
geografică, scheme, grafice, jocul didactic evaluativ,etc.
La ore prevalează metode de lucru în grup, perechi dar şi nu în ultimul rînd, individual. Orele predominante 
şînt organizate tradiţional, dar totodată se încearcă şi elemente ale tehnologiei centrate pe elev. De cele mai 
multe ori analiza de situaţii-problemă, citirea de hărţi, explicarea independent a noţiunilor.
0  deosebită atenţie cadrele didactice acordă analizei erorilor comise de elevi, atât în cadrul procesului de 
predare-învăţăre cât şi la evaluarea cunoştinţelor, care se organizează prin probe de evaluare, teste, teze, 
olimpiade.

Propuneri şi recomandări D irecţiei licenlni
Să asigure calitatea evalurii rezultatelor şcolare la nivel de instituţie ( teze semestriale).
Să organizeze activitatea metodică la nivel instituţional în contextul implementării curriculumului şcolar 
modernizat;
Să orienteze conducătorii de comisii la necesitatea abordării problemelor vizând metodologia formării de 
competenţe;
Să monitorizeze activitatea comisiei ariei socio-umanistice;
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Asigurarea cabinetului de geografie cu materiale didactice, mijloace TIC.
Cadrului didactic
Reactualizarea cunoştinţelor la problema matricea de specificaţie şi distribuirea de subiecte pe domenii; 
Reactualizarea şi completarea portofoliului;
Diversificarea metodologiei didactice în scopul motivaţiei învăţării

Calificativ Bine
Aria curriculară : Arte, Tehnologii şi Sport

Ed. m uzicală ş i ed p la stică

Il.Organizarea 
lecţiei a)
stmctură/tip
g) asigurarea tehnologică
h) asigurarea metodică
i) caracteml 
aplicativ/ştiinţific
j) inter/transdisciplinaritatea
k) relaţii interpersonale 
(profesorelev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

în cadrul asistenţei la orele de educaţie muzicală s-a observat că profesoara posedă abilităţi de proiectare şi 
realizare a obiectivelor lecţiei. La proiectarea orei se ţine cont de conţinutul şi caracteml ştiinţific al materiei 
predate. Cunoaşte metodologia didactică de promovare a unei ore şi utilizează în cadrul ei diverse metode de 
predare-învăţare-evaluare.

La lecţie se observă o selectare optimă a volumului materiei, precizarea sarcinilor de învăţare şi comunicarea 
noului conţinut, crearea situaţiilor de problemă, evidenţierea esenţialului, stabilirea dependenţilor de realizare 
prin formule, integrarea cunoştinţelor şi formarea capacităţilor, evaluarea capacităţilor.

Sarcinile propuse elevilor reies din competenţele şi subcompetenţele vizate de curriculumul modernizat la 
disciplina respectivă. De asemenea s-a observat repartizarea efectivă a timpului pentm fiecare etapă a lecţiei.

Nu lipsesc nici materialele didactice: poze a compozitorilor străini, compozitori şi interpreţi ai Republicii 
Moldova, fişe cu portativul muzical, materiale pentm audiere conform curriculumului, etc.

Pe tot parcursul orelor profesoara a putut să creeze un climat psihologic agreabil, dezvoltînd şi formând la 
elevi deprindere de lucru în echipă. Relaţiile profesor-elev sunt favorabile. In cadml orelor de educaţie muzicală 
şi educaţie plastică este folosit limbajul de specialitate.

Dintre metodele şi tehnicile de evaluare i-au reuşit mai bine dnei profesoare: scrierea liberă, solfegierea unor 
fragmente din cântecele învăţate; răspunde , aruncă, interoghează /RAI/ etc.

Dna profesoară dispune de un limbaj adecvat, coerent din punct de vedere ştiinţific, cere permanent 
argumentarea răspunsurilor de către elevi, predă materialul în aşa mod încât elevul percepe aspectul practic al 
cunoştinţelor, al utilizării lor în viaţă. Prin exemple concrete promovează valorile naţionale şi general-umane.

Elevii manifestă interes faţă de aceaste disciplini şcolare. Completarea catalogului este corectă, se face 
conform temelor proiectate, fiecare elev are acumulate cel puţin 2-3 note.

Elevii au caiete pentm înscrierea versurilor cântecelor adăugătoare, caiete pentm note muzicale -  inclusiv şi 
manuale de educaţie muzicală la toate clasele.

Portofoliulprofesorului este întocmit conform cerinţelor. Volumul de informaţie este variat.
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Propuneri şi recomandări Corespunde funcţiei exercitate, şi-şi onorează responsabilităţile cu multă dămire.
Utilizează în procesul de predare -  învăţare- evaluare atât metode tradiţionale cât şi modeme.
- Obligatoriu de a se înscri la cursurile de formare continuă atît la educatia muzicală cît si la edcatia plastică. 

A îmbogăţi baza -materială la disciplină cu materiale pentm audiţie, în cores-
pundere cu cerinţele curiculumului la educaţia muzicală.

- 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.

Calificativul Bine
Educaţia tehnologică
ILOrganizarea lecţiei a)
stmctură/tip
b) asigurarea tehnologică
c) asigurarea metodică
d) caracteml aplicativ/ 
ştiinţific
e) inter/transdisciplinarita 
tea
f) relaţii interpersonale 
(profesor-elev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

Profesoara a dat dovadă de o pregătire teoretico-ştiinţifică bună în domeniul pedagogic.
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.

Sunt utilizte diverse metode şi forme de predare-învăţare: explicaţia, conversaţia eurisică, observaţia, 
demonstraţia, problematizarea. Elevii au demonstrat cunoştinţe teoretice pe care le aplică în realizarea lucrărilor 
practice. Orele profesoarei sunt creative. în procesul de predare-învăţare profesoara apelează la diferite strategii 
didactice care urmăresc realizarea obiectivelor didactice ale orelor de educaţie tehnologică.

în cadrul lecţiilor profesoara asigură implicarea activă a tuturor elevilor, se selectează sarcini cu caracter 
cognitiv-formativ. în procesul de învăţare profesoara aplică metode tradiţionale şi interactive. Predomină forma 
de activitate în gmp. Se străduie să aplice corect metodica disciplinei date. Competenţele şi subcompetenţele 
sunt corect stabilite la fiecare lecţie. Aceasta îi permite profesoarei să dezvolte capacităţi şi atitudini pe tot 
parcursul lecţiei. Comunicarea cunoştinţelor noi se face cu ajutoml elevilor, bazându-se pe spiritul de 
observaţie şi cunoştinţele deja căpătate de ei, astfel contribiund la formarea şi dezvoltarea atenţiei şi creativităţii 
copiilor.

Propuneri şi recomandări în proiectarea activităţii de învăţare a utiliza mai mult strategiile didactice bazate pe transferul cognitiv- 
practic. A amplifica caracteml formativ al metodelor.
A pune accent pe individualizarea învăţării în funcţie de particularităţile individuale ale elevilor prin oferirea
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copiilor sarcini diferenţiate pe parcursul tuturor activităţilor de învăţare, inclusiv la domiciliu.

Caracterul de captare şi m otivare a  elevilor să domine pe întreg demers al lecţiei.
A prom ova  schim bul de experienţă, prin asistenţe la orele colegilor din instituţie şi mai cu seamă participarea în 
cadrul Atelierelor de formare continuă a profesorilor de educaţie tehnologică la nivel raional.

Calificativul bine
Educatia fizică

9

ILOrganizarea lectiei a)
structură/tip
g) asigurarea tehnologică
h) asigurarea metodică
i) caracterul aplicativ/ 
ştiinţiflc
j) inter/transdisciplinaritatea
k) relaţii interpersonale 
(profesor-elev,elev-elev) g) 
evaluare
h) aprecierea nivelului de 
pregătire/implicare a elevilor

La disciplina educaţia fizică, evaluarea reprezintă una din componenţele esenţiale ale procesului instructiv- 
educativ, ce are la bază o activitate de examinare concretizată în: măsurarea parametrilor (activitatea de 
cronometrare, folosirea ruletei, numărarea repetărilor), înregistrarea valorilor (consemnarea datelor), analiza 
rezultatelor (compararea valorilor cu descriptorii de performanţă, dar şi a valorilor între ele şi stabilirea grilelor de 
evaluare), aprecierea propriu-zisă (transformarea performanţelor în note sau calificative), notarea (trecerea 
notelor, calificativelor în catalog). Aprecierea, operaţie componentă a evaluării în educaţia fizică, se face asupra 
următoarelor direcţii:
1. Aprecierea procesului de predare;
2. Aprecierea procesului de învăţare;
3. Aprecierea dezvoltării fizice;
4. Aprecierea evoluţiei tehnice;
Pentru realizarea procesului instructiv - educativ , profesoara de ed. fizică dispune de următoarele materiale 
metodice:

- proiecte didactice de lungă la fiecare clasă (vizate de direcţia gimnaziului)
- proiecte didactice sistematice;
- ghid metodologic pentru ciclul gimnazial , liceal (ediţia 2010)
- ghid de implimentare a curriculumului modernizat (ediţia 2011)
- fişe demonstrative.

Pentru identificarea calităţii predării disciplinii ed. fizică la profesoara : 
au fost asistate 10 lecţii.
Temele predate coincid cu proiectarea de lungă durată.
Obiectivele operaţionale din cadrul orelor asistate au fost realizate în 
proporţie de 80%

La lecţii s-au folosit metode eficiente de predare: expunerea, demonstrare, conversaţia, stimularea
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(încurajarea). Profesorul au dat dovadă de tact pedagogic profesionist, folosind în cadrul lecţiilor diverse 
materialele didactice. Toate lecţiile asistate au fost petrecute în sala de sport. S-au folosit metode eficiente de 
predare: expunerea, demonstrare, conversaţia, stimularea (încurajarea).

Perioadaîn care s-a asistat la orele de educaţie fizică au avut ca şi competenţă psihomotrică atletismul, unde 
profesoara a pus accentul pe consolidarea startului de sus în pluton, perfecţionarea calităţilor de forţă, viteză, 
rezistenţă.

La lecţii este folosit eficient timpul de 45 min, fiind repartizat pe părţile principale ale lecţiei, ( partea 
pregătitoare, de învăţare, perfecţionare şi de încheiere). de asemenea este de menţionat faptul că profesoara 
foloseşte muzica la etapa pregătitoare a organismului elevilor pentru efort, ceea ce duce la crearea unui climat 
psiho-pedagogic agreabil, elevii sunt astfel motivaţi să participe la procesul instructiv cu plăcere.
Comportamentul profesoarei faţă de elevi, colegi este asigurat de un climat agreabil, unde rolul relaţiilor profesor 
-  elev, elev- profesor este realizat prin strategii didactice de parteneriat, unde ambele părţi sunt într-o activitate 
comună, obiectivul major fiind atingerea succesului şcolar.

Modalităţile de evaluare folosite în cadrul lecţiilor sînt următoarele: evaluarea diagnostică, evaluarea 
coerentă, evaluarea sumativă.

Elevii dau dovadă de cunoştinţe bune.
De asemenea ţin să menţionez că proiectările de lungă durată sunt îndeplinite, taxonomia este repartizată 

corect după numărul de ore. Paşaportul sănătăţii a elevilor lipseşte Timpul a fost dozat corect pentru fiecare etapă 
a lecţiei. Pregătirea fizică şi starea sănătăţii elevilor corespunde cu obiectivele planificate la ore. Profesoara 
posedă terminologia sportivă. Reglarea efortului fizic a coincis cu capacităţile funcţionale ale elevilor.

Concluzii şi recomandări în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare profesoara a ţinut cont de standardele de eficientă a învăţării 
disciplinei Educaţie fizică pentru treapta liceală; cunoaşte şi ţine cont de normele orientative de apreciere a 
competenţelor psihomotrice pentru elevii claselor liceale; a desfaşurat probe de evaluare sumative după 
parcurgerea fiecărei unităţii de învăţare din, jocuri sportive, gimnastică, şi compartimentul teoretic;

0  deosebită atenţie a acordat progreselor în pregătirea teoretică, fizică, funcţională şi psihomotrice a 
elevilor.

Laînceputul anului de studii, în baza rezultatelor obţinute la testarea pregătirii fizice, profesoara a ajutat 
elevii să-şi formuleze obiective concrete privind dezvoltarea propriului organism, pe care le vor realiza pe 
parcursul anului. Profesoara de educaţie fizică verifică sistematic activitatea privind lucrul independent al 
elevilor.

Să fie completate „Paşapoartele sănătăţii” a tuturor elevilor.
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De reînnoit mapa cu testările parametrilor respective ale elevilor.
Profesorul va contribui în continuare la formarea portofoliului personal şi al 
elevilor, complectându-le permanent.
Să nu se noteze elevii în registrul şcolar în funcţie de rezultatele obţinute la testele motrice.
A recomanda profesoarei să frecventeze cursurile de perfecţionare la disciplină
Participarea la seminare, stagiuni de formare, asistări la ore la colegii, pentru perfecţionarea măiestriei
pedagogice.

Calificativul bine

Planul de remediere si îmbunătătire a calitătii educatiei
9 9 9 9

Nr.
d/o

Domenii de 
activitate.

Acţiuni de îmbunătăţire 
(conform recomandărilor)

Obiective Resurse
alocate

Termen 
de realizare

Responsabili Monitorizare.

Ex. Margareta Albu , specialistprincipal inspector şcolar
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