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Raportul
inspecţiei frontale în gimnaziul Dobrogea Veche, s. Dobrogea V

Inspecţia frontală a fost organizată şi desfaşurată în gimnaziului din s. Dobrogea Veche în 
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. 5 din 23 octombrie .2017.
Procesul de evaluare a unităţii şcolare s-a organizat în conform itate 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).

î

• 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.

f;

• Curriculum Naţional şi Curriculum la disciplini.

PA R TEA I

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

Inspecţia şcolară s-a axat pe urm ătoarele 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;
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• Evaluarea executării actelor normative ale Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, Consiliului 
raional şi Direcţiei Educaţie.

Domenii de evaluare a unitătii scolare: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;
- 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.
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PARTEA A II- A Date generale despre instituţie

Denumirea instituţiei
5

IP gimnaziul Dobrogea Veche

Raion Sângerei

Localitate s. Dobrogea Veche

Data evaluării 24.10-10.11.2017

Limba de instruire rusă

Telefon 0 262 59 319

Adresa s. Dobrogea Veche, r-nul Sângerei

e-mail gimndobrogea@mail.ru

Tipul de proprietate de stat

1. context general
Baza juridică:
Gimnaziul a fost mfirnţat conform ordinului Este o instituţie de mvăţământ 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 13 bună
Capacitatea după proiect ( nr. de locuri) 320 bună
Cantină ( nr. de locuri) 1/50 bună
Cabinet medical (metri patraţi) Nu dispune a asistent 

medical
Teren pentru sport 1 bună
Sală de sport ( metri patraţi) 1/200m2 bună
Sală de festivităţi

5
1 bună

Bibliotecă (metri patraţi) 1 bună
Manuale ( nr) 2727 bună
Literatură artistică ( nr) 4523 bună
Sală de lectură ( nr. de locuri) 1/15
Cabinet de chimie 1 satisfăcător
Cabinet de fizică 1 satisfăcător
Cabinet de biologie 1 satisfăcător
Atelier didactic ( fete) acomodat 1 satisfăcător
Atelier didactic ( băieţi) 1 satisfăcător
Cabinet de informatică 1/6 satisfăcător
Cabinet metodic 1 bună
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Gimnaziul funcţionează într-un singur schimb. Instituţia este asigurată cu condiţii optime pentru 
organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional. Sălile de clasă, sala de sport, atelierul didactic şi alte 
spaţii destinate procesului educaţional sânt utilizate conform destinaţiei lor. în perioada rece al anului 
instituţia de învăţământ este încălzită cu gaze naturale.

DOMENIUL A. Nivelul de utilizare al resurselor imane şi m ateriale în asigurarea condiţiilor 
optime pentru  funcţionarea instituţiei.
elevii:
- promovabilitatea 
elevilor

Nr. Total 
elevi

Anii de studii
2014-2015 2015-2016 2016-2017
C11-IV C1 V- 

IX
C11-IV C1 V- 

IX
C11-IV C1 V- 

IX
Promovaţi 50 48 57 42
Corigenţi 2 1

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, la şedinţele 
cu părinţii la început de ani şcolar şl pe parcursul anului de studii.
Conform deciziei consiliului profesoral toţi elevii sânt şcolarizaţi.
In registrele şcolare absenţeleînregistrate corespund cu cele de la pagina 
”evidenţa general a frecvenţei” .

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

A2. Fucţionalitatea 
bazei materiale 
existente

Numărul mediu de 
elevi pe clase

Anii de 
studii

La începutul 
anului

Veniţi Plecaţi La sfîrşitul 
anului de 
studii

2014-2015 114 0 12 102
2015-2016 112 0 9 103
2016-2017 109 12 97
2017-2018 110 0 1 109

Capacitatea de proiect a instituţiei este de 320 de locuri. La momentul 
controlului sânt 110 elevi. Capacitatea este utilizată la 34,37% după numărul de 
elevi. Instituţia dispune de 13 săli de clasă. Procesul educational este organizat 
funcţionează într-un singur schimb. Atelier pentru băieţi. Sală sportivă. sala de 
festivităţi este cu sediul în cantina şcolară şi este amenajată corespunzător, 
bibliotecă şcolară
Lecţiile încep la ora 8.00 şi se finalizează la ora 14.15. Activităţile 
extracurriculare se finalizează la orele 17.00.
In anul de studii 2017-2018 numărul mediu de elevi la clasă este:

Clasele primare -  14,75 elevi la clasă;
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Clasele gimnaziale -  10,2 elevi la clasă.

A3. Biblioteca 
şcolară

Studii de specialitate superioare. . Biblioteca dispune de o sală adaptată pentru 
fondul de carte . Exteriorul bibliotecii este satisfacător.
In planul anual de activitate sunt oglindite activităţile-cheie, la care îşi aduce 

aportul biblioteca şcolară. Activitatea bibliotecii şcolare se desfaşoară după un 
anumit plan de activitate ce conţine compartimentele cerute şi anume:

Lucrul cu cititorii, cu fondul de carte maualelor. Fondul de carte constitue 
4472 ex. Din care: 2523 ex. manuale,
303 ex- lit artistică, 87ex- lit metodică (dicţionare, bul informative, ghiduri etc.) 
Fondul de carte este aranjat tematic conform vîrstelor.
Cu părere de rău fondul de carte este 85% învechit, chiar şi în grafia chiriliţă 
şi este comletat foarte rar şi cu puţine denumiri.

In ultimii 3 ani în biblioteca dată au întrat 10-12 ex lit metodică şi 
195 ex lit artistică pentru cl primare în sumă de 3899 lei 

în fiece an instituţia abonează ediţiile perioduce cît şi ziarele pentru profesori 
„Făclia” „Univers Pedagojic” „Natura” revista „Noi”ş.a..

Pentu evidenţa fondului de carte se aplică toate rejistrele ce corespund 
nomenclatorului documentaţiei bibliotecii. Actele de casare se păsrează după 
cerinţi. Deja sunt pregătite listele pentru procesul de casare a literaturii.

Elevii claselor primare , cît şi cele gimnaziale sunt asiguraţi cu manuale 
gratuit. Asugurarea cu manuale atătîn treapta primară, cît şi gimnazială este 
de 100%.

Cum citesc elevii?
Din motivul că în biblioteca nu e cald, la bibliotecă vin

rar elevii, cei mai activi sun cei din clasele mici, dar şi ei vin la bibliotecă
numai pentru a împrumuta cărţile ca să le citească acasă.
Din cei 59 de elevi din cl I- IV vin la bibliotecă 4- 5 elevi; 
luînd cîte o carte, două pentru lectură acasă.

Elevii cl mari vin la bibliotecă ocazional, după un rezumat, sau o carte.
Referitor la păstrarea manualelor, s-au efectuat raiduri prin toate clasele. 

Cu toate că în fiece clasă activează bibliotecarul clasei, totuş mai este căte 
unul doicucărţile nu în ordine....La acest capitol s-au petrecut discuţii cu 
elevii.

Elevii din instituţie nu dispun de agenda elevului.
Recomandări:
1. De a găsi şi alte surse de comletare a fondului de carte(Proiecte, etc.)
2. Administraţia şcolii să găsească soluţii referitor la localul bibliotecii şi 

referitor la comletarea fondului de carte a bibliotecii cu literatură ce ţine de 
curricula modemizată la disciplinele şcolare.
3. Să se ţină la control procesul de păstrare a fondului de carte, prin acţiuni de 
verificare a colecţiilor.
Concluzii:
1. Activitatea bibliotecii şcolare din gim.Dobrogea Veche corespunde 90% 
normelor biblioteconomice.
2. Corectitudinea activităţii bibliotecii constitue 99%.
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Instituţia dispune de următoarele mijloace de învăţământ:
Reţeaua de computer este conectată la Internet
Administrţia instituţiei administrează şi completează permanent baza de date a 
instituţiei:
Completează rapoartele statistice pentru elevi şi profesori:
Perfectează sistemul de cartografiere a instituţiei;
Baza de date SAPD;
Sistemul SIME.
Sistemul de personalizare a certificatelor de studii gimnaziale.

Calificativ
DOMENIUL B. Nivelul de form are /  dezvoltare a personalitîţii elevului în rap o rt cu obiectivele 
curriculare.
B l. Nivelul realizării Analizînd rezulatatele şcolare ale elevilor cu rezultate ”bune” şi ”F. bune”( cu
standardelor media generală peste 7,5) ponderea elevilor este de 33 %.
educaţionale

a) Rezutatele 
elevilor la 
absolvirea 
treptei
ginmaziale ( 
tabele)

Sesiunea Rezultatele examenelor
LLRomână Matematica Istoria rom. şi 

universală
LLRusă

2016 Nota
medie

%
calit

Nota
medie

%
calit

Nota
medie

%
calit

Nota
medie

%
calit

7 16,7 6,83 33,4 7,16 33,4 7 16,7
2017 7,42 42,9 6,42 42,9 7 14,3 7 28,6

Treapta
gimnazială:

A
ni

i

N
r a

bs
ol

v.

A
u 

pr
om

ov
at

Pe
 n

ot
e 

de
 1

0

9-
9,

99

8 
- 

8,
99

7 
- 

7,
99

6 
- 

6,
99

5 
- 

5,
99

%
 p

ro
m

ov
ab

.

> c d

13o
£ %

 n
er

eu
şi

te
i

N
ot

a 
m

ed
ie

2015-2016 7 6 0 0 0 4 2 0 7.04 28.57 1 6.1
2016-2017 7 7 0 0 2 1 4 0 6.96 28.57 0 7.02

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

Colectivul didactic depune eforturi privind orientarea elevilor în continuarea 
studiilor în treapta următoare de instruire.
Disciplina 
de examen

Nr.
De
elevi

Note Nota
medie

%
calităţii10 9 8 7 6 5

LL română 7 0 1 3 1 2 0 7,42 57,14
Matematica 7 0 1 2 0 0 4 6,42 42,85
Istotia rom. 
universală

7 0 0 1 5 1 0 7 14,28

L.L.Rusă 7 0 1 1 2 3 0 7 28,57

A4. Baza material a 
instituţiei
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c)Ponderea elevilor 
performanţi, 
participanţi la 
concursuri, olimpiade

Anii
de
studii

Faza locală Faza raională

Nr. De 
participanţi

Nr. De 
premii

Nr. De 
premii

% din nr. de 
participanţi

2014-
2015

70 60 0 0

2015-
2016

69 69 1 1,44

2016-
2017

74 40 2 2,89

B2 Monitorizarea 
progresului şcolar al 
fiecărui elev

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

B3. Monitorizarea 
evoluţiei foştilor 
elevi

Instituţia deţine informaţii despre încadrarea absolvenţilor. Anual la începutul 
anului de studii prezintă la DE încadrarea absolvenţilor.

B4. Programe 
extracurriculare 
folosite pentru 
stimularea 
dezvoltării
personalităţii elevilor

Cercuri. Vocile cristaline -  60 elevi, Sport -  85 elevi, Ansamblu folkloric -  20 
elevi.

B5. Rezultate 
obţinute în activitatea 
educativă

Pe parcursul anilor de studii în instituţie nu a fostînregistrate cauze de abateri de 
la prevederile regulamntare

Domeniul C. Activitatea personalului didactic
C 1. Participarea la 
stagii, activităţi 
metodico-ştiinţifice 
şi de cercetare 
pedagogică

Pe parcursul anilor de studii cadrele didactice au participat la diferite stagii de 
formare.

C.2 Eficienţa 
activităţii
personalului didactic

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

Calificativ bine
Domeniul D. C urriculm  şi m odaităţi de im plem ntare a acestuia
D l. Asigurarea cu 
materiale curriculare

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

D2.Activităţi 
extracurriculare de

Orele opţionale: Educaţia social şi financiară 16 elevi
Educaţia economică anterproară 18 elevi şi 54 elevi clasele primare.
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dezvoltare a 
personalului elevului
D3. Concordanţa 
testelor şi evaluărilor 
cu curriculum 
unităţii şcolare

Evaluările efectuate de profesori sânt în concordanţă cu reperile procesului 
educational la disciplină. Ansliza lucrărilor elevilor sânt facute de profesori 
la general.

Calificativ
DOMENIUL E . M anagem entul şcolar
E l. Organizarea 
activităţii Instituţiei

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

E2. Colaborarea 
managerului cu 
părinţii şi 
comunitatea

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

E3. Colaborarea 
activităţii 
manageriale cu 
organelle ierarhic 
superioare

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

E4. Elaborarea şi 
aplicarea Proramului 
de dezvoltare a 
unităţii şcolare

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

E.5. Consiliul 
profesoral

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

E.6. Consiliul de 
administraţie

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

E.7 Serviciul 
psihopedagogic

A

In urm a m onitorizării efectuate asupra com partim entelor s-a 
constatat:

1. Activitatea C M I:
a. Ordin de constituire - DA
b. Plan de activitate anual -  DA, elaborat conform cerinţelor, pe 
com partim ente
c. Proces-verbal al Şedinţelor CMI -  Registru de procese verbale ale 
şedinţelor promovate

2. E laborarea PEI:
a. Nr. copii cu CES: 6
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b. Nr. copii cu CES/adaptări specifice: 3
- evaluării finale clasa IV: nu sunt
- examen de absolvire clasa IX: 3

c. Nr. copii care studiază după PEI: 6
d. Echipe PEI -1
e. Nr. de PEI elaborate - 6

3. A daptări curriculare -  la majoritatea obiectelor, cadrele didactice au 
elaborat curriculele modificate, însă mai sunt careva rezerve la structura Curriculei 
elaborate la unele discipline, care nu corespunde formatului din PEI. La 
majoritatea obiectelor lipsesc notele, deci elevii cu CES nu sunt notaţi şi 
administraţia gimnaziului trebuie să ia atitudine pentru înlăturarea lacunelor.

4. Asistenţă la ore -  în cadrul activităţii de monitorizare au fost realizate 
8 asistenţe la următoarele discipline: 1. română, matematica, 1. engleză, istoria. în 
ceea ce priveşte tratarea diferenţiată în procesul de instruire, mai este de lucm. 
Elevii cu CES au primit fişa elaborată de CD la disciplină, dar capacitatea elevilor 
nu permit realizarea independentă a unei sarcini propuse cu succes. De aici apare 
necesitatea de sprijin în cadrul orelor a copilului de către CDS, pentm 
eficientizarea procesului de instmire şi pentm asigurarea unui progres în 
dezvoltare.

5. C entrul de resurse - nu dispune instituţia de CREI, dar a fost organizată 
o sală separată unde pot veni la necesitate elevii cu CES, şi nu numai, şi CDS îşi 
poate desfaşura activităţile de recreere şi orele de meditaţie cu aceştia.

în  ceea ce priveste documentatia privind EI: am remarcat existenţa 
Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive pentm anii 2011-2020, Ghiduri 
pentm evaluarea copiilor cu CES şi acordarea suportului educaţional, Fişa postului 
CDS, Registml de evidenţă a beneficiarilor, mape cu materiale ale activităţilor 
metodice şi de formare continuă, dosarele celor 6 copii cu CES. Dosarele sunt 
organizate, dar necesită completarea cu nateriale de lucru şi evaluările elevilor cu 
CES.

Condiţiile de predare la clasă pentm copiii cu CES: satisfăcătoare 
Calificativul pentm activitatea CDS: satisfăcător.

DOMENIUL F . C urrricu lum  scolar
5

Obiectul Continutul Calificativul
Clasele
primare

Doamnele învăţătoare deţin documentele de planificare/ proiectare de bună 
calitate.

Demersul didactic este diferenţiat, uneori individualizat, în funcţie de 
posibilităţile psihointelectuale ale elevilor. Proiectarea didactică respectă 
momentele unei lecţii şi logica didactică, nivelul de pregătire al elevilor şi 
baza materială.
Lecţia are un caracter preponderent educativ-formativ, conţinutul e bine 
sistematizat. Se aplică metode netradiţionale, adaptîndu-le corect la 
obiectivele şi conţinuturile lecţiei, implică elevii în diverse forme de lucru. 
Aspectele educative ale conţinuturilor sunt valorificate eficient.

Bine
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Conţinuturile şi strategiile didactice sunt centrate pe elev. Timpul didactic 
este eficient utilizat.
Temele la domiciliu sunt în concordanţă cu ceea ce elevii lucrează la clasă, 
unele din ele facând chiar apel la creativitatea şi imaginaţia elevilor. 
Releaţiile elev-învăţător sunt stimulate, favorizând învăţarea. 
Comportamentul elevilor în timpul lecţilor este corespunzător şi manifestă 
respect şi interes pentru activitatea de învăţare desfăşurată.
Lecţiile sunt desfaşurate într-un tempou corespunzător vârstei 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.
Promovează interasistenţa şi a activităţilor de informare la nivel de catedră, 
urmărind noutăţile apărute la treapta primară.

rezerve:
Utilizarea tecnicilor informaţionale şi comunicaţie direct în cadrul 

procesului de predare- învăţare -  evaluare.
Sunt rezerve la verificarea caietelor. Nu se fac menţiuni clare cu 

privire respectarea normelor ortografice şi stilistice, compoziţie şi 
stil,lipseşte un sistem de recuperare a greşelilor.

Au fost depistate şi analizate şi erorile comise în catalogul claselor, 
sunt unele note modificate, sunt cazuri de notare a elevilor în ziua 
absenţelor, uneori nu se indică corect tema la domiciliu, nu este marcată 
linia şi nu este aplicată ,de către administraţie, ştampila instituţiei conform 
instrucţiunii.
Propuneri şi recomandări:

Studierea şi utilizarea auxiliarelor curriculare în cadrul lecţiilor. 
întru menţinerea motivaţiei şi atenţiei elevilor pe tot parcursul 

lecţiei, recomandăm a folosi mascote şi diverse materiale recompensă.
Completarea documentelor şcolare, completarea şi structurarea 

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

gimnazial.
Neapărat a planifica şi a desfaşura în clasele mici minuta 

fizică/muzicală/de relaxare.
Centrarea demersului didactic pe elevii cu cerinţe educaţionale 

speciale.
A utiliza tehnicile informatizate direct în procesul de predare.

Limba
Rusă

Procesul de predare-învăţare-evaluare la limba şi literatura rusă este 
realizat de trei profesoare. Toate predau primul an disciplina.
La momentul inspecţiei profesoarele dispuneau de proiectarea de lungă şi 
de scurtă durată îndeplinită conform cerinţelor curriculumului la disciplină.

Profesoara 1, având un stagiu şi o practică la învăţământul primar, corect 
stabileşte obiectivele, străduindu-se să le realizeze, punând accentul pe 
actul de comunicare.
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Doamnele profesoare ţin 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. Mai puţin se reuşeşte profesoarei 2, care este studenţă, 
anul patru la specialitatea limba şi literatura rusă. Deaceea tinerei profesoare 
s -a acordat consultaţii metodice privind proiectarea de scurtă durată, 
selectarea corectă a metodelor, tehnicilor de activitate, la stabilirea 
volumului sarcinelor pentru acasă, notarea argumentată.

în cadrul orelor prevalează activitatea frontală. în perechi, în grupuri 
mici şi mari se lucrează la orele de limba rusă în clasa a 5-a, profesoară. 
Rareori se apelează la activitatea independentă şi diferenţiată cu elevii . 
Sunt aplicate în practică strategii didactice tradiţionale ca exerciţiul, 
discuţia, jocul, dialogul, întrebări şi răspunsuri. Rareori se apelează la 
tehnologiile interactive. Este de menţionat folosirea tehnologiilor 
informaţionale la orele de literatura rusăîn clasa a 7-a, profesoară 3 .

Elevii au capaciatatea de a audia şi reda conţinutului textului, expunerea 
lui orală, determinarea temei, ideei operei literare, caracterizarea eroilor, 
exprimarea şi deducerea unor concluzii, generalizări vis-a-vi de tema 
gramaticală studiată, dar se reuşeşte în marea majoritate cu ajutorul 
profesorului.

Cabinetul de limbă rusă nu este suficient dotat cu 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 privitor 
la 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 şi se lucrează cu toţi elevii.

Elevii la disciplină dispun de caiete de lucru, care necesită a fi verificate 
systematic, conform cerinţelor incluse în Reperele metodologice la 
disciplină. Evaluările se verifică la timp şi notele sunt transferate în registru.

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

Recomandări:
1 .De apelat în cadml orelor şi la activitatea în gmp, independent, diferenţiat
2. De simplificat volumul sarcinilor pentm acasă, ţinînd cont de capacităţile 
fiecămi elev.
3. Notarea elevilor să fie argumentată la fiecare oră .
4. De complectat baza didactico-materială a cabinetului conform cerinţelor 
curriculumului modernizat la disciplină.
5. Administraţia instituţiei de acordat asistenţă metodică tinerei profesoare 
prin asistenţa la ore şi delegarea la formări.

Limba
engleză

Se poate evidenţia faptul că lecţiile au fost bine formulate, lecţiile au fost 
pregătite conştiincios. Printre calităţile atestate în cadrul lecţiilor în care am 
fost observator, pot enumera punctualitate, responsabilitate, colaborare 
organizatorică şi spirit constmctiv. încă de la începutul lecţiilor profesoara

Bine

11



impune respect. Pe parcursul orelor are o prezenţă plăcută şi se implică. în 
clasă se poate observa o atmosferă plăcută, comunicarea se vrea 
constructivă, chiar dacă pe alocuri un pic problematică din cauza nivelului 
diferit al cunoştinţelor elevilor. Profesoara a vorbit clar pe parcursul orelor, 
lecţiile s-au desfaşurat într-un tempou moderat.Obiectivele au fost clar 
enunţate la începutul lecţiilor, la final atingându-se toate cu aproximitate. 
Timpul a fost folosit eficient, fiecărei activităţi alocându-se un anumit 
interval, profesoara încerca să respecte intervalul respectiv pentru a nu 
perturba mai apoi ora. Tipurile de interacţiuni au fost diverse: frontal, 
individual, independent, dirijat, cât şi a favorizat lucrul în perechi.
La fel, am dedus că profesoara are imaginaţie şi originalitate în selectarea 
şi confecţionarea metodelor de predare. Astfel, realizat de aceasta a avut 
succes, la fel metoda arborelui genealogic a fost bine primită de către elevi. 
Elevii s-au arătat activi şi dornici de a cunoaşte lucruri noi.

Matematica Cadru didactic din gimnaziul depune efortur major pentru desfaşurarea 
activităţilor de predare-învăţare-evaluare, cunoşte bine materia curriculară 
la matematică cât şi metodica predării disciplinei. Corect lucrează asupra 
implementării curriculumului modernizat la matematică, utilizând variate 
tehnologii didactice.
Profesoara de matematică acordă o anumită atenţie dezvoltării interesului 
elevilor faţă de matematică, atât la lecţii cât şi în afara lor, realizând anual 
unele activităţi extracurriculare: săptămâna matematicii, olimpiada şcolară, 
participarea la olimpiada raională.
Profesoara mult lucrează asupra dezvoltării profesionale, participând la 
cursuri de perfecţionare, frecventând şedinţele comisiilor metodice şcolare 
şi raionale, dispun de portofolii bogate în materiale didactice.

Recomandări: să utilizeze tehnologii informaţionale şi comunicaţionale 
adecvate. Să respecte periodicitatea de verificare a caietelor de clasă ale 
elevilor. în măsura posibilităţilor să lucreze suplimentar în afara orelor de 
curs atât cu elevii slabi la învăţătură, cât şi cu elevii dotaţi. Sa se acorde o 
mai mare atenţie dezvoltării vorbirii orale a elevilor, utilizând terminologia 
matematică.
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Fizica/
informatică

Profesoara dispune de proiecte didactice de lungă durată în corespundere cu 
cerinţele curriculumului modernizat axat pe formare de competenţe, 
recomandările Ghidului de implementare şi a Scrisorii Metodice elaborate 
de Ministerul Educaţiei. Proiectele sunt desfaşurate şi însumează în ele 
eşalonarea tuturor componentelor curriculumului, inclusiv probe de 
evaluare, lucrări practice şi de laborator.
Recomăndări:
Utilizarea eficientă a resurselor educaţionale.
Utilizarea mai des a TIC la ore, deasemenea să varieze metodele de 
dezvoltare a vorbirii orale a elevilor.
Să perfecţioneze unele metode de diferenţiere şi individualizare a învăţării. 
Să varieze metodele de formare a competenţelor de comunicare la elevi şi 
să aplice noile tehnologii de predare, de dezvoltare a interesului, prin 
valorificarea mijloacelor TIC.

Satisfăcător
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Chimia Dna profesoara este pregatita de ore dispune de planul lectiei intocmit 
dupa toate cerintele. Utilizeaza calculatorul, manualul scolar, sistemul 
periodic , fise de lucru, planse.
Elevii sunt asigurati cu manuale, au caiete de lucru, caiete de evaluare si de 
lucrari practice la chimie. in cadrul lectiilor de chimie in clasa predomina o 
atmosfera placuta, linistita. Antreneaza practic toti elevii in activitate 
aplicand diverse metode de lucru - problematizarea, algoritmul, lucrul cu 
manualul, rezolvarea problemelor, filmul didactic elevii lucreaza atit 
individual cu fisa de lucru, manualul cat si in grup. Poseda cuno§tinte 
temeinice la obiectul dat. La studierea temei noi foioseste filmuletul 
didactic. Explica elevilor folosind metoda de la simplu la compus, pe 
intelesul elevilor. Deasemenea face legatura temei cu activitatea oamenilor 
din diverse domenii, aduce exemple din viata cotidiana, cu alte obiecte de 
studiu . Propune elevilor de a rezolva probleme interesante exemplu: de cat 
lapte avem nevoie zilnic pentru a satisface necesitatea de calciu in 
organismul nostru.
Fixarea cunotintelor se realizeaza prin divesrse intrebari. Lectia se inchee 
cu notarea elevilor si tema pentru acasa.
Propun- Dna profesoara sa utilizeze chibzuit timpul pentru fiecare etapa a 
lectiei, notarea elevilor si tema pentru acasa sa se efectueze in timpul 
lectiei, tema pentru acasa sa fie diferentiat si cu unele explicatii. Sa 
practice autoevaluarea de catre elevi.

Bine

Biologia Dna profesoara este pregatita de ore dispune de planul lectiei intocmit dupa 
toate cerintele. Utilizeaza manualul scolar, fise de lucru, planse.
Elevii sunt asigurati cu manuale, au caiete de lucru, caiete de evaluare.
In cadrul lectiilor de in clasa predomina o atmosfera placuta, de lucru .Elevii 
sunt antrenati activ , aplicand diverse metode de lucru - problematizarea, 
interogarea, lucrul cu manualul, posterul, cvintetul elevii lucreaza atit 
individual cat si in grup. Poseda cunostinte temeinice la obiectul dat. 
Studierea temei se face mai mult cu ajutorul elevilor dna profesoara ii 
ghideaza foarte frumos. Evaluarea si autoevaluarea se efectueaza la fiecare 
etapa a lectiei. Deasemenea tema pentru acasa se da tot pe parculsul lectiei 
si cu mici explicatii. Explica elevilor folosind metoda de la elev la elev intr- 
un limbaj simplu pe intelesul lor dar cu termenii specifici biologiei. Destul 
de iscusit efectueaza legatura temei cu alte obiecte de studiu dar si cu temele 
anterioare. Deseori elevii sunt pusi in situatii-problema . Raspunsurile 
elevilor sunt completate de dna profesoara. Fixarea cunotintelor se 
realizeaza prin divesrse intrebari, dar şi cu informatii suplimentare pentru 
portofoliu. Lectia se inchee cu notarea elevilor §i tema pentru acasa cu unele 
explicatii.
Propun- Succes! Sautilizeze calculatorului launele lectii.

Bine

Istoria Lecţiile au fost proiectate corect din punct de vedere metodologic în baza 
principiului ERRE. Profesorii dau dovadă de pricepere şi cunoaştere 
avansată a materialului predat. Elevii dau dovadă de lucru activ, productiv 
şi participativ datorită cunoştinţelor şi deprinderilor obţinute la ore, ceea ce 
ne demonstrează multitudinea de metode şi tehnici folosite. Strategiile
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folosite sunt diverse: lucru cu harta istorică, algoritmizarea, graficul T, 
caracterizarea personalităţilor istorice, lucrul cu sursele istorice. 
Recomăndările:
Se impărtăşească metode de predare a lectilor cu alţii colegi la şedinţe cu 
profesori de istorie.

Geografie Cadrul didactic deţine proiectarea anuală vizată de director şi proiectarea 
zilnică la disciplină. Proiectele zilnice sânt elaborate conform 
recomandărilor metodice.
în mare măsură la orele asistate d-na profesoară şi-a realizat obiectivele 
operaţionale trasate. în activitatea profesoarei sânt folosite metodele: lucru 
cu manualul, discuţia, povestirea. Climatul psihologic al lecţiilor este 
afectiv. Doamna profesoară respectă corect adecvarea succesului elevilor 
la etapele lecţiei. Conţinuturile orelor sunt selectate raţional şi adecvate 
vîrsta copiilor, accentul fiind pus pe identificarea exemplelor din ţinutul 
natal.
Evaluarea continuă des o efectuiază oral, persistă la majoritatea orelor. 
Notarea elevilor este ritmică

Comunicarea pedagogică şi climatul psihologic este agreabil. 
Profesoara oferă elevilor posibilităţi de afirmare prin gîndire, atitudini 
cognitive, comparare. Susţinerea morală a elevilor fiind corectă.
Experienţa elevilor este orientată spre înţelegerea mai corectă şi profundă a 
unor fenomene, procese geografice.
Elevii conştientizează importanţa deosebită a măsurilor privind protecţia 
şi conservarea
mediului înconjurător; rezultatele testelor aplicate elevilor din cele trei 
clase menţionate anterior, denotă o pregătire relativă şi continuă, accent 
deosebit pus pe însuşirea termenilor şi denumirilor cu care s-a lucrat; 
în concluzie aş remarca faptul că d-na profesoară posedă cunoştinţe şi 
abilităţi bune în procesul de predare -  învăţare -  evaluare a cursului de 
geografie.

Propuneri:
Profesoara să respecte dozarea corectă a timpului pentru fiecare etapă a 
lecţiei.
A căuta modalităţi de asigurare mai bună a cabinetului de geografie cu 
materiale didactice: atlase, hărţi, caiete ale elevilor. ş.a.
- îmbunătăţirea orientării la hartă a elevilor cu probleme în acest sens;

- verificarea periodică, a caietelor ale elevilor şi atenţionarea lor asupra 
greşelilor de ortografie;

Bine

Educaţie
muzucală

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

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

Pe tot parcursul orelor dl profesor creeză un climat psihologic agreabil, 
dezvoltînd şi formând la elevi deprindere de lucru în echipă. Relaţiile 
profesor-elev sunt favorabile. în cadrul orelor de educaţie muzicală şi 
educaţie tehnologică elevii sunt motivaţi permanent, astfel profesorul îşi 
convinge discipolii că au însuşit cunoştinţe, iar aceastea contribuie la 
formarea lor ca personalităţi culte.

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

Completarea catalogului este corectă, se face conform temelor proiectate, 
fiecare elev are acumulate cel puţin 2-3 note.

Elevii au caiete pentru înscrierea versurilor cântecelor adăugătoare, caiete 
pentru note muzicale -  inclusiv şi manuale de educaţie muzicală la toate 
clasele. La orele de educaţie tehnologică toţi elevii poartă halate albe şi 
chipiuri, respectând astfel tehnica securităţii.

Portofoliul profesorului este întocmit conform cerinţelor. Volumul de 
informaţie este variat.
Recom andări:
- A îmbogăţi baza -materială la disciplinile date cu materiale noi care ar 
întregi oerel, facându-le şi mai atractive.
- A îmbogăţi şi a perfecta portofoliului didactic cu noi proiecte, scenarii ale 
orelor/activităţilor realizate; grile de evaluare a competenţelor elevilor de 
autoevaluare; articole proprii sau a colegilor extrase din noile surse de 
specialitate care vizează modemizarea standartelor educaţionale şi 
curriculumului şcolar.

Arta
plastică

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

Lecţiile de educaţie plastică 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.

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

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

Analizând orele de educaţie plastică asistate îmi permit să menţionez căîn  
procesul instruiirii elevilor dna profesoară soluţionează un şir de probleme 
ce se leagă între ele. Cele mai importante ţin de sensibilizarea emotivă 
privind fenomenile naturii, tablourile, imaginile etc., astfel elevii sunt mai 
receptivi şi foarte uşor li se cultivă percepţia şi reprezentările despre lumea 
înconjurătoare. Atmosfera calmă, favorabilă îi face pe elevi să înţeleagă şi 
să precizeze scopul activităţii sale aristice.

RECOMANDĂRI:
• In proiectarea activităţii de învăţare a utiliza mai mult strategiile 
didactice bazate pe transferul cognitiv-practic. A amplifica caracterul 
formativ al metodelor.

Educaţie
Fizică

Planul de lungă durată (el. 5-9 fiind preconizate câte 66 de ore pentru 
fiecare clasă); Cataloagele (temele din plănuirea de lungă durată coincid cu 
cele din catalog, notarea elevilor se face sistematic);
-Catalogul secţiilor sportive (în gimnaziu sunt 108 elevi, lor le revin o 
secţie sportiva -4 ore, dar se face cu 2 grupe alocându-se câte 2 ore 
săptămânal);
Catalogul la secţiile sportive este din 2012-2013 şi nu ajunge pentru 
completarea tuturor rubricelor.
-Procesele verbale privind normele de tehnică si securitate la orele de 
educaţie fizică (Exista o mapă specială unde sunt stipulate normele de 
tehnică şi securitate si respectiv procesele verbale cu semnăturile elevilor); 
-Planul-lecţiei (Pentru fiecare lecţie era realizat câte un plan , unde se 
respecta subiectul lecţiei propuse ,dozarea si metodele de predare 
invăţare);
-Inventarul sportiv (La orele la care am asistat clasele erau formate din 6- 
12 elevi toţi fiind în echipament sportiv, cei eliberaţi de la ore aveau copia 
adeverinţei de la medic);
La finele fiecărei lecţii s-au dat teme pentru acasă diferenţiate < s-a facut 
analiza lecţiei şi autoanaliza + îndrumări şi observaţii personale
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Propuneri de îmbunătăţire:

Promovarea Programului de Dezvoltare Instituţională la nivelui întregii comunităţi.

Realizarea activităţilor planificate în planul de activitate anual.

Elaborarea procedurii la nivel de instituţie privind evaluarea şi monitorizarea progresului şcolar al fiecărui 
elev.
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Dezvotarea profesională a personalului didactic cu impact asupra rezultatelor pregătirii elevilor.

Motivarea elevilor pentru învăţare prin folosirea la lecţii a tehnologiilor didactice modeme.

Responsabilitatea personalului didactic pentm rezultateleînvăţării.

Asigurarea pregătirii practice a elevilor în atelieml şcolar.

Asigurarea elevilor la necesitate cu material auxiliar la disciplinele şcolare.

Se obligă administratia gimnaziului:
1. Să organizeze activitatea instituţiei în soluţionarea rezervelor nevalorificate menţionate în raport 

(permanent) .
2. Să organizeze şi să asigure desfaşurarea activităţii metodice în vederea realizării calitative a obiectelor 

curriculare. (permanent)
3. Să monitorizeze corectitudinea completării documentaţiei şcolare, respectarea proiectării didactice de 

lungă şi scurtă durată conform cerinţelor în vigoare (permanent).
4. Prin ordin să aprobe nomenclatorul dosarelor în instituţie.
5. Rapoartele anuale, rapoartele statistice, notele informative să fie puse în mape pe anii de studii. (pînă la 

31 decembrie 2017)
6. Prin asistenţa la ore să încurajeze implementarea tehnologiilor formative.
7. Să antreneze pedagogii în participarea la concursul „Pedagogul Anului” .
8. Planificarea şi susţinerea de ore demonstrative pentm determinarea materialelor de management eficient 

al orei.
9. Dezbateri în colectiv cu privire la punctele slabe ale disciplinelor predate, găsirea unor soluţii de către 

administraţie şi profesori la punctele slabe identificate.
10. Verificarea sistematică a cataloagelor şcolare şi completarea acestora conform cerinţelor în vigoare.
11. Să organizeze şi să asigure desfaşurarea activităţii metodice în vederea realizării calitative a obiectelor 

curriculare. (permanent)
12. Să monitorizeze corectitudinea completării documentaţiei şcolare, respectarea proiectării didactice de 

lungă şi scurtă durată conform cerinţelor în vigoare (permanent).
13. Concret de oformat procesele verbale ale tuturor tipurilor de şedinţe (oformarea deciziilor, concretizarea 

faptelor, indicarea persoanelor responsabile de executarea deciziilor, cît şi de indicarea termenilor de 
realizare.

14. In comun cu primăria, Asociaţia Părinţilor, agenţilor economice, participând în diferite proiecte de obţinut 
înzestrarea instituţiei cu mobilier şcolar, mijloace tehnice didactice.

15. Prin realizarea de proiecte de obţinut înzestrarea instituţiei cu mobilier şcolar, mijloace tehnice didactice 
modeme.

CONCLUZII:
în concluzie, se constată că:

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

sunt antrenaţi în activităţi ce le dezvoltă abilităţi de dezvoltare a gîndirii analitice, critice şi creative.
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Ex:Serghei Zagorudco specialist DE Sîngerei 
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