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Prezentul raport analizează starea și calitatea învățământului la Școala Gimnazială 

„Regina Elisabeta” în anul școlar 2015/2016. Analiza de tip statistic utilizează indicatorii de 
bază incluși în SIIR. Raportul de față prezintă situația înregistată și are în vedere următoarele 
dimensiuni:  
- resursele umane 
- resurse fizice 
- date promovabilitate, teste naționale 
- analiza SWOT pentru domeniile management, comisii metodice, compartiment secretariat, 
administrativ, bibliotecă. Analizele comisiilor metodice și ale compartimentelor de lucru au 
fost realizate de către responsabilii acestora. 
 

 
 
 Resurse umane și fizice 
 

• Date privind resursele umane pentru anul școlar 2015-2016 
 

An școlar Posturi Titulari Detașați Suplinitori Didactic 
auxiliar Nedidactic 

2015-2016 47 31 2 3 5 6 
 

Cadre didactice 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Cadre didactice educatoare învățători profesori 

Cadre 
didactice 

titulare ale 
școlii 

36 3 16 17 31 

Cadre didactice Grad I Grad II Definitivat Debutanți 
36 23 7 4 2 

An școlar 

Autori 
de 

auxiliare 
avizate 
MEN 

Metodiști 
ISJ 

Responsabili 
de cerc 

pedagogic 
Mentori 

Membri în Corpul 
Național Experți în 

Management 
Educațional 

Cadre 
didactice 

cu 
gradație 
de merit 

2015-2016 2 4 4 1 4 9 



Date promovabilitate 2015-2016 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Date privind rezultate obținute Evaluare Naționalăclasa a VIII-a, an scolar  2015-2016 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Spațiile utilizate în procesul educațional sunt următoarele: 

 

Săli de grădiniță 3 

Săli de clasă 20 

Laborator de biologie 1 

Laborator de chimie 1 

Sală de mese 100 de locuri 

Sală de sport 1 

 

• Informații privind spațiile școlare 

Nr. crt. Tipul de spațiu Număr spații Suprafață (mp) 

1. Săli de clasă/grupă 23 1100 mp 

2. Laboratoare 2 10 mp 

3. Sală și teren de educație fizică și 
sport 

1-sală de sport 
1-teren de sport 

231 mp 

1580 mp 

 
 
 
 
 

Ciclul de învățământ An școlar 2015-2016 
Primar 
 

100% 

gimnazial 
 

99, 12% 

Disciplina Procentul notelor peste 5 

Limba si literatura romana 93,18% 

Matematica 81,82% 

Media EN 86,36 



• Informații privind spațiile auxiliare 

 

Nr. 
crt. Tipul de spațiu Număr spații Suprafață (mp) 

1. Bibliotecă școlară și Centru de 
informare și documentare 

1 bibliotecă 
1 C.D.I. 

46 mp 
107 mp 

2. Sală pentru servit masa 1 100 mp 

3. Spații de depozitare materiale 
didactice 

1 15,52 mp 

4. Cabinet medical 1 17, 12 mp 

5. Alte spații (grupuri sanitare) 4 69 mp 

 

• Informații privind spațiile administrative 

Nr. crt. Tipul de spațiu Număr spații Suprafață (mp) 

1. Secretariat 1 30 mp 

2. Spațiu destinat echipei manageriale 1 25 mp 

3. Contabilitate 1 25 mp 

 
 
 
 

ANALIZA SWOT – MANAGEMENT INSTITUȚONAL 
ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 
 

PUNCTE TARI 
- documentele manageriale de calitate și întocmite la timp, fapt consemnat în toate 

inspecțiile tematice ale ISJ Suceava 
- respectarea termenelor legate de mobilitatea personalului didactic 
- respectarea tematicii Consiliului de administrație și a Consilului Profesoral 
- existența autorizațiilor necesare, realizarea dezinsecției tuturor spațiilor 
- derularea conform legislației a unui concurs pentru ocuparea unui post pentru personalul 

nedidactic 
- monitorizarea actului de predare-învățare-evaluare la nivelul școlii prin asistențe la toate 

cadrele didactice, completarea fișelor și a portofoliului asistențelor la ore 
- cooperarea deosebită la nivelul colectivului în vederea realizării unor activități - exemplu 

Olimpiadele Kaufland 
- reorganizarea arhivei școlii pe baza unor servicii reealizate de personal calificat , mutarea 

arhivei într-un spațiu reabilitat 
- activități pentru promovarea imaginii școlii în comunitate site-ul școlii, blogul 

activităților educative, blogul Asociației de părinți, articole în mass-media locală, apariții 
TV 



- desfășurarea testărilor naționale la clasele II, IV, VI, VIII, în cele mai bune condiții cu 
respectarea metodologiilor în vigoare 

- ample activități de reparații și reabilitare 
- cabinetul psihologului și a logopedului școlar 
- mutarea biroului contabilitate și a cabinetului medical, ambele reabilitate, spațiu mai 

adecvat pentru sala destinată programului corn și lapte 
- reabilitarea unei săli de clasă în vederea realizării cabinetului de informatică 
- reabilitarea sălii secretariat 
- reabilitarea sălii de clasă pentru clasa pregătitoare A 
- reparații gard pentru terenul de sport 
- cheltuieli cu obiecte de inventar 

- mesele pentru grădiniță 
- băncile din curtea școlii 
- scaune și reparații mobilier, completare mobilier școlar 

 
- sponsorizări prin Asociația de părinți - lambriuri, scaune, aparatură, premierea elevilor 

care au obținut premii la concursurile școlare 
- relații bune cu autoritățile publice locale, parteneriatul cu Poliția Rădăuți 

 
 

 

  

  



  

  
 

PUNCTE SLABE 
- sistemul de supraveghere incomplet 
- platforma ARACIP este incompletă 
- inexistenţa finanţării prin POSDRU 
- unele disfuncţionalităţi în comunicarea şcoală-familie 

 
OPORTUNITĂŢI 

- existenţa cursurilor de formare oferite de CCD, OG şi ONG în domeniul 
managementului; 

- existenţa fondurilor structurale;  
 

 
FACTORI DE RISC 

- finanţarea învăţământului; 
- legislație în continuă schimbare 
- lipsa pârghiilor pentru a motiva financiar activitatea cadrelor didactice 

 
 

 
 
 
 



ANALIZA SWOT – G.P.N.,,Albinuța" Rădăuți 
ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 
PUNCTE TARI 

- Am adoptat o conduită în raport cu beneficiarii direcţi, bazată pe disponibilitate, respect, 
politeţe, cooperare, nediscriminare, limbaj adecvat, ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi 
morale  

- Am participat la acțiuni umanitare în preajma sărbătorilor de Crăciun și pascale,, De Crăciun- să 
fii mai bun!", ,,Dăruiește o jucărie, fă un copil să zâmbească” organizată de TV Rădăuți și Radio-
Gold; activități antreprenoriale:,,O fotografie pentru fiecare”, ,,Târgul toamnei”; activitate socio-
umanitară ,,De la copii – pentru copii” 

- La fiecare grupă se desfășoară proiecte educaționale din cadrul Programelor naționale 
Ecogrădinița, Kalokagathia, Să citim pentru mileniul III – grădinița fiind unitate resursă în cadrui 
acestor programe 

- Copiii și părinții sunt valorizați în mod egal -dorim ca părinții să ne fie parteneri și să accepte 
copilul ca pe o ființă distinctă, unică,specială demonstrând acest lucru prin activități comune : 
excursie tematică, ,,Târgul toamnei”, serbări, activități interactive, revista grupei ,,Stupul nostru”, 
activități umanitare și alte acțiuni în  parteneriat cu părinții  

- Am implicat părinții și copiii în amenajarea mediului educațional pe arii de stimulare, centre de 
interes: Știință, Bibliotecă, Artă, Construcții, Joc de rol, Centrul tematic 

- Desfășurăm activități  opționale: ,,Pe tărâmul poveștilor”, ,,Micii artiști”, ,,Micii pictori”, Limba 
engleză 

- Conform noului curriculum folosim ca demers didactic activitățile integrate și lucrul pe metoda 
proiectelor ce stimuleazăînvățarea prin joc   

- Preocupare permanentă pentru dezvoltarea profesională proprie 
- Am reușit prin intermediul școlii săîmbogățim baza materială prin achiziționarea a 3 mese 

luminoase și nisip kinetic( am atras și obținut sponsorizări în vederea îmbogățirii bazei 
materiale didactice)  

- Am obținut în cadrul concursului național “Voinicelul” locul I faza nationala (dans 
sportiv); concursul național ,,Penelul fermecat” – locul II – faza județeană 

- Am efectuat parteneriate atât în cadrul proiectelor educaționale cât și pentru bunul 
demers al programului didactic,cu unități preșcolare din zonă și zona limitrofă , cît și cu 
SC Radio Gold SRL, TV Rădăuți, ,,Săptămânalul” de Rădăuți, Teatru de păpuși 
,,Arabela” Suceava, ș.a. 

- Utilizăm calculatorul în cadrul activităților educative zilnice  
- Formator în educația părinților “Educați așa!”- formare și legatură educațională , învățare 

,,Arta de a fi părinte 
 

PUNCTE SLABE 
- lipsa planșelor pe diferite domenii de activitate 
- colaborarea cu psihologul școlii 

 
OPORTUNITĂŢI 

 
- Prin planificarea activităților de consiliere a părințilorși activitățile extrașcolare, părinții 

depășesc anumite concepții și bariere 
- Existența în școală a prof. specialiști : logoped și psiholog 
- Unitatea preșcolară fiind structură și în cadrul unității școlare -  dispunem de o strânsă 

colaborare cu școlarii, prof. înv. primar și gimnazial 
 



FACTORI DE RISC 
- numărul mare de preșcolari în grupă 

 
 

Analiza SWOT privind activitatea Comisiei Metodice a Învățătorilor  
pentru anul școlar 2015-2016 

 
 

Puncte tari 
- Personal didactic cu o bună pregătire metodico-ştiinţifică, cu competenţe în domeniu şi o 

bogată experienţă profesională;  
- Încadrarea cu personal calificat la toate clasele;  
- Existenţa unui număr foarte mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II și I, 

ceea ce demonstrează un grad ridicat de profesionalizare a carierei didactice;  
- Studierea și valorificarea noilor orientări curriculare ; 
- Asigurarea calității actului educațional (întocmirea planificărilor, parcurgerea ritmică a 

conținuturilor, abordarea integrată a conținuturilor, proiectând experiențe de învățare în 
mod integrat pentru a favoriza explorarea în mod global a mai multor domenii de 
cunoaștere, ajutându-i pe elevi în realizarea de conexiuni între lucruri/fenomene, 
utilizarea de strategii activ-participative); 

- Susținerea de activități variate în cadrul Comisiei Metodice : lecții demonstrative,  
prezentarea unor referate de specialitate bine documentate, realizarea de informări despre 
aparițiile de carte de specialitate, dezbateri pe teme de actualitate, diseminarea de 
activități : 

- Au fost susținute  activități demonstrative: la disciplina Comunicare în limba română,  
clasa a II-a SBS, de către d-na prof. Ichim Iulia și la disciplina Dezvoltare personală,  
clasa I A, de către d-na prof. Drehuță Liliana.  

- Au fost prezentate referate de specialitate bine documentate: ,,Diversificarea și 
flexibilizarea conținuturilor învățării prin utilizarea predării integrate în orele de limba și 
literatura română"de către d-na prof. Calancea Luciana și ,,Strategii didactice utilizate în 
cadrul orelor de dezvoltare personală"de către d-na prof. Cîrdei Mihaela. 

- D-nele prof. Hurjui Mihalea și Tiron Anca au prezentat aspecte semnificative din 
activitatea ,,100 de zile de școală" susținută la clasa pregătitoare Step by Step. 

- Au fost realizate informări despre apariţiile de carte de specialitate de către d-nele prof. 
Nichiforel Ancuța și Golea Nicoleta. 

-  Au fost realizate dezbateri având următoarele teme: ,,Aplicații ale predării integrate la 
ciclul primar", prilej cu care au fost prezentate unele aspecte teoretice, precum și exemple 
de bună practică vizând abordarea și predarea integrată a conținuturilor, precum și  
,,Metode alternative de evaluare. Proiectul" 

- Au fost diseminate activitățile derulate în cadrul programului ,,Școala Altfel-Să știi mai 
multe, să fii mai bun!", fiind prezentate concluzii și exemple de bune practici. 

- De asemenea au fost prezentate concluzii în urma testelor de Evaluare Națională la 
clasele a II-a și a IV-a și s-a realizat o analiză privind oferta cursurilor opționale la nivelul 
învățământului primar pentru anul școlar 2016-2017. 

- Dotareaclaselor cu mijloace de învățământ moderne; 
- Amenajarea claselor într-un mod atractiv, adaptat particularităților de vârstă ale elevilor; 
- Elaborarea și aplicarea de teste în vederea realizării evaluării inițiale și sumative la toate 

clasele; 



- Analiza rezultatelor obținute în urma evaluărilor inițiale și sumative și elaborarea de 
planuri remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare; 

- În urma asistențelor la clasă de către directorul școlii, s-a constatat că la nivelul ciclului 
primar, cadrele didactice stăpânesc conținuturile științifice, că folosesc strategii didactice 
moderne și adecvate particularităților de vârstă ale copiilor, demersul didactic fiind bine 
conceput și aplicat ; 

- Relaţiile interpersonale existente ( învăţător-elev, învăţător –părinţi, învăţător-conducerea 
şcolii, învăţător-învăţător), care au favorizat crearea unui climat educaţional deschis şi 
stimulativ; 

- Implicarea cadrelor didactice în desfășurarea de activități extrașcolare variate: 
- ,,Târgul Toamnei", activitate derulată cu implicarea părinților și cu sprijinul Asociației de 

Părinți a școlii; 
- activități derulate în cadrul programului ,,Olimpiadele Kaufland", vizând domenii precum 

creativitate și tradiții, mediu, sport și sănătate, știință, cultură și educație; 
- programe artistice- serbări şcolare (Serbare de Crăciun, 8 Martie,Serbarea Abecedarului, 

Zilele Școlii, Serbări de sfârşit de an şcolar) ; 
- marcarea unor evenimente importante cum ar fi:  Ziua Naţională a României, Naşterea 

Domnului,  naşterea marelui poet Mihai Eminescu, Unirea Principatelor Române, 1 Iunie, 
fiecare clasă organizând activități în manieră proprie; 

- excursii tematice; 
- Implicarea părinţilor în activităţile educative şcolare şi extraşcolare; 
- Derularea de proiecte educaţionale : 
- Proiect educaţional,,Palatul fermecat"- clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Popescu 

Mihaela 
- Proiecte educaţionale ,,Mai aproape de Eminescu", ,,Să trăim mai sănătos, mai aproape 

de natură", ,,Atelierul de Paşte"- clasa pregătitoare SBS, prof. înv. primar Hurjui Mihaela, 
Tiron Anca 

- Proiect educaţional ,,Orasul meu"- clasa I A, prof. înv. primar Drehuță Liliana 
- Proiecte educaţionale ,,Mai aproape de Eminescu", ,,Să trăim mai sănătos", ,,Atelierul de 

Paşte"- clasa I SBS, prof. înv. primar, Bodnar Cristina 
- Proiect educaţional ,,Orasul meu"- clasa a II-a A, prof. înv. primar Calancea Luciana 
- Proiecte educaționale ,,Mihai Eminescu, poetul nepereche",,,De ziua ta, mămico", Eco 

şcoala ,,Mănâncă responsabil- clasa a II-a SBS, prof. înv. primar Pascal Loredana, Ichim 
Iulia 

- Proiect educaţional ,,Oraşul meu natal"- clasa a III-a A, prof. înv. primar, Golea Nicoleta 
- ,,Pe tărâmul copilăriei" , ,,Din tainele pădurii”(în cadrul Programului Mondial LeAF)- 

clasa a III-a SBS, prof. înv. primar Nichiforel Ancuța, Preceșniuc Loredana 
- Participare la activități de voluntariat: 
- ,,Donează o jucărie”- clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Popescu Mihaela 
- Voluntariat în cadrul poriectului naţional ,,Naşterea Domnului, Renaşterea Bucuriei, 

Şcoala B.P.Haşdeu, Liteni, Iaşi- clasa a II-a SBS, prof. înv. primar Pascal Loredana, 
Ichim Iulia 

- Activitati de voluntariat cu ocazia sărbătorilor de iarnă la Aşezământul ,,Sf, Ierarh 
Leontie", Rădăuţi- clasa a III-a A, prof. înv. primar, Golea Nicoleta 

- Încheierea de parteneriate cu alte instituții. 
- Acorduri de parteneriat cu Editura Edu, Târgu Mureș, cu Editura Copilăria, București- 

clasa pregătitoare A, prof. înv. primar Zelinschi Camelia 
- Contracte de parteneriat educaţional cu Editura Copilăria, în cadrul proiectului  

internaţional ,,Amintiri din copilărie", cu Asociaţia Filateliştilor Suceava, Clubul 
Filatelic,, Luca Arbure", cu Societatea pentru Cultură şi Literatura Română în Bucovina- 



clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Popescu Mihaela 
- Acord de parteneriat cu Editura Edu- clasa pregătitoare SBS, prof. înv. primar, Hurjui 

Mihaela, Tiron Anca 
- Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu", Rădăuţi- clasa I SBS, 

prof. înv. primar, Bodnar Cristina 
- Parteneriat cu  Centrul de Plasament ,,Universul Copiilor", Rădăuţi- clasa a II-a SBS, 

prof. înv. primar Pascal Loredana, Ichim Iulia 
- Acorduri de parteneriatcu Editura Esențial Media în cadrul Proiectului Educațional 

Național ,,Tradiții și obiceiuri de iarnă", Primăria Municipiului Rădăuți și Biblioteca 
Municipală ,,Tudor Flondor"- clasa a III-a SBS, prof. înv. primar Nichiforel Ancuța, 
Preceșniuc Loredana 

- Parteneriate cu Muzeul Etnografic, Biblioteca Orăşenească, E-on, Biserică- clasa a IV-a 
A, prof. înv. primar, Cîrdei Mihaela 

- Parteneriat cu G.P.P. ,,Micul Prinț", Rădăuți- clasa a IV-a SBS, prof. înv. primar 
Grigorean Brândușa, Ihnatiuc Maria 

- Încheierea unor parteneriate pentru participarea la proiecte educative cuprinse în 
C.A.E.J., C.A.E.R. şi C.A.E.N.: 

- Acord de parteneriat cu Şcoala B. P. Haşedu, Iaşi, proiect interjudeţean ,Naşterea 
Domnului, Renaşterea Bucuriei"- clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Popescu Mihaela 

- Acorduri de parteneriat cu Şcoala Comarnic, Prahova și cu Şcoala Tasca, Neamţ- clasa I 
SBS, prof. înv. primar, Bodnar Cristina 

- Acorduri de parteneriat cu Şcoala B. P. Haşedu, Iaşi, proiect interjudeţean ,Naşterea 
Domnului, Renaşterea Bucuriei", cu Colegiul Naţional ,,Al. I. Cuza, Alexandria, 
Teleorman în cadrul proiectului ,,Apa, miracolul vieţii", cu Şcoala Gimnazială ,,Sfânta 
Vineri, Ploieşti, Prahova, în cadrul proiectului,,Serbările Primăverii"- clasa a II-a SBS, 
prof. înv. primar prof. înv. primar Pascal Loredana, Ichim Iulia 

- Acorduri de parteneriat cu Grădinița Specială Fălticeni, Suceava, în cadrul concursului 
interjudețean de creație artistico-plastică ,, Simfonii de primăvară", cu Școala Gimnazială 
,,C-tin Teodorescu", Șoldanu, jud. Călărași, în cadrul proiectului educațional ,,Timp și 
anotimp-armonii de toamnă", cu Școala Gimnazială nr. 1, Curcani, jud. Călărași, în 
cadrul concursului ,,Primăvara- culoare și cuvânt"- clasa a III-a SBS, prof. înv. primar 
Nichiforel Ancuța, Preceșniuc Loredana 

- Participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări, publicarea de articole: 
- Simpozion ,,Dimensiunea europeană a noilor educaţii şi valorile creştine, Şcoala B.P.  

Hasedu, Iasi cu lucrarea ,,Activitati extrascolare legate de sărbătorile de iarnă-serbări", 
articol în culegerea ,,Tradiţii, obiceiuri şi legende de Crăciun, Anul Nou şi Boboteaza la 
români", cu tema ,,Bucuria sosirii lui Moş Crăciun", Școala Hasdeu, Liteni, Iaşi,articol în 
revista ,,Micii cercetaşi", cu tema ,,Demonstrarea utilităţii cunoştinţelor matematice în 
activităţile zilnice", articol ,,Bucuriile toamnei..."în ziarul ,,Săptămânalul", articol 
,,Târgul de tomană pentru copii" în ziarul ,,Flacăra lui Adrian Păunescu",  articol 
,,Simfonia florilor ..de mai" în ziarul ,,Crai Nou", Suceava- prof. înv. primar Popescu 
Mihaela 

- Simpozion National ,,Creativitate în sistemul de învăţământ românesc", cu lucrarea ,,Să 
fim creativi cu timpul pierdut", Cluj, prof. înv. primar, Drehuță Liliana 

- Simpozion National ,,Creativitate în sistemul de învăţământ românesc", cu lucrarea ,,Să 
fim creativi cu timpul pierdut", Cluj, prof. înv. primar, Calancea Luciana 

- Proiectul Educațional Național ,,Tradiții și obiceiuri de iarnă", Editura Esențial Media, cu 
lucrarea ,,Frumusețea sărbătorilor de iarnă la români"; Simpozionul Naţional 
,,Colaborarea Grădiniță-Școală.Importanța activităților educative", Editura D'Art, cu 
lucrarea ,, Activități extracurriculare  desfășurate în cadrul Programului Să știi mai multe, 



să fii mai bun"; Simpozionul Național ,,Cei șapte ani de acasă", Editura Esențial Media, 
cu lucrarea,, Cei șapte ani de acasă"- prof. înv. primar Nichiforel Ancuța, Preceșniuc 
Loredana 

- Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă : 
- ,,Metodologia aplicării alternativei educaționale Step by Step-modul pentru clasa 

pregătitoare"- prof. înv. primar Hurjui Mihaela, Tiron Anca (iunie 2015) 
- ,Metodologia aplicării alternativei educaționale Step by Step-modul pentru clasa 

pregătitoare"- prof. înv. primar Grigorean Brândușa, Ihnatiuc Maria (iunie 2016); 
- ,,Metodologia aplicării alternativei educaționale Step by Step-modul pentru clasa a III-a"- 

prof. înv. primar Ichim Iulia, Pascal Loredana (iulie 2016); 
- ,,Metodologia aplicării alternativei educaționale Step by Step-modul pentru clasa a IV-a " 

prof. înv. primar Nichiforel Ancuța, Preceșniuc Loredana (iulie 2016) 
 

 
Puncte slabe 

-  
- Utilizarea sporadică a softurilor educaționale în cadrul unor discipline de învățământ; 
- Utilizarea într-un procent mai scăzut a laboratoarelor şi Centrului de Documentare şi 

Informare, dotat cu mijloace audio-video ; 
- Implicarea mai redusă a elevilor în procesul de autoevaluare, de automonitorizare a 

progresului, de conștientizare a dificultăților de învățare ; 
- Insuficienta implicare în mass media pentru creșterea imaginii școlii ; 

 
Oportunități 

- Interes din partea comunității școlare față de oferta educațională; 
- Valorificarea experienței cadrelor didactice cu vechime și a cadrelor didactice metodiste; 
- Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de CCD, Universități; 
- Valorificarea competențelor dobândite la unele programe de formare/dezvoltare profesională  a 

cadrelor didactice ; 
- Oferta variată de proiecte și concursuri din Calendarul Activităților Educative ; 
- Creșterea interesului învăţătorilor pentru acţiuni realizate în parteneriat; 

 
 
 

Amenințări 
- Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii elevi; 
- Diminuarea interesului/capacității familiei de a susține pregătirea școlară a copilului și de 

a-i monitoriza timpul liber; 
- Venirea-plecarea elevilor din străinătate și acomodarea dificilă; 
- Insuficiența unor servicii de suport educațional ( servicii de logopedie, consiliere școlară, 

servicii de sprijin pentru copiii cu dificultăți de adaptare școlară) ; 
- Desele schimbări care au loc în sistemul educațional; 

 
 
 
 
 



ANALIZA SWOT – COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI 
COMUNICARE” - ANUL ŞCOLAR 2015-2016 
 

PUNCTE TARI 
 

- Obţinerea la EN a unui procent de promovabilitate peste nivelul judeţului Suceava- 93,67% la 
limba şi literatura română; 

- Calificativ FB pentru prof. Breabăn Vasile, acordat de brigada MENCS și ISJ  

- Implicarea cadrelor didactice în pregătirea elevilor pentru olimpiade şi concursuri şcolare, 
obţinându-se importante premii la nivel judeţean şi naţional  Eleva Theodora Bărbuţă din clasa 
aV-a A, pregătită de profesor Teişanu Ana-Maria, a obţinut premiul II la Olimpiada de 
Limba şi Literatura Română, etapa judeţeană, calificându-se, apoi, la Concursul ,, Ionel 
Teodoreanu” etapa naţională unde a obtinut premiul    I . La  Olimpiada de Limba şi 
Literatura Română, şi eleva Moroşan Alexandra din clasa a VIII-a A, îndrumată de prof. 
Anfimov Cristina a obţinut la etapa judeţeană premiul III. La Olimpiada ,,Lectura ca abilitate 
de viaţă”, eleva, Drehuţă Ana-Maria, coordonată de prof. Teişanu A. a obţinut la etapa 
judeţeană, menţiune.  

- Profesorii din cadrul comisiei au participat la cercuri pedagogice, au pregătit elevii pentru 
diferite concursuri şcolare şi s-au implicat în diverse activităţi educative. S-au organizat 
diferite activităţi extraşcolare, promovate la nivelul comunităţii: Olimpiadele Kaufland- 
Atelire de scriere (prof. Teişanu A., Galan M.). D-na Anfimov C. a desfăşurat de-a lungul 
anului unopţional de lectură, participând la Cluj la Lecturiada cu eleva Dumitrescu Ruxandra, 
care s-a clasificat între primii 10 participanţi. 

- Preocuparea cadrelor didactice  pentru o permanentă perfecţionare a actului didactic; 
- Calitatea lecţiilor demonstrative susţinute de prof. Cruţ C. Galan M. şi utilizarea în cadrul 

actului educativ a mijloacelor TIC şi a metodelor activ-participative; 
- Sustinerea inspecţiilor pentru grade didactice.Doamna  profesoară  de limba engleză, Pînzaru 

Alina, a susţinut inspecţia pentru  înscrierea  la examenul pentru obținerea gradului I.  
- Participarea la activităţi în cadrul cercurilor pedagogice; 
- Coordonarea sau participarea membrilor comisiei la diferite proiecte educative;  
- Publicarea unor articole în reviste de specialitate – participare la Simpozionul 

Internaţional,,Noutăţi în didactică” cu lucrarea ,,Dezvoltarea competenţelor de lectură 
în cadrul orelor de limbă, literatură şi comunicare”- prof. Teişanu A./ Anfimov C.; 

- Stimularea interesului elevilor pentru lectură prin propunerea unui opţional delectură (prof. 
Anfimov C.); 

- Publicarea  revistei şcolii care a obţinut la nivel judeţean premiul ,,Laureat”. 
 

PUNCTE SLABE 
 
- Nu s-au ținut toate activitățile propuse în cadrul comisiei; 
- Lipsa unui liant între disciplinele ariei; 



- Folosirea insuficientă a softurilor educaţionale în cadrul orelor; 
- Număr scăzut de participanţi la olimpiadele şcolare. 

OPORTUNITĂŢI 
 
- Derularea de cursuri de formare, programe si studii la nivelul scolii, în vederea imbunatatirii   
- calitatii activitatii educative; 
- Accesul nemijlocit al cadrelor didactice lainformatii de actualitate prin utilizarea revistelor 
- de specialitate şi accesul la diferite softuri educaţionale, 
- Identificarea disfunctionalitatilor si a solutiilorde imbunatatire a activitatilor la nivelul şcolii 
 

FACTORI DE RISC 
 

- Dezinteresul familiilor şi al elevilor faţă de activitatea de performanţă. 
 

 
 
 

COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 
(Analiza SWOT pentru anul şcolar 2015-2016) 

 
Puncte tari 

 
- Rezultate bune obţinute de elevi la evaluarea naţională a elevilor de clasei a VIII a şi la testarea 

naţională pentru clasele a VI a; 
- Majoritatea cadrelor didactice au gradul didactic I; 
- Premii la olimpiade şi concursuri  derulate la nivel judeţean: 
Prof. Trufin Magdalena- matematică: 

- Două premii I la faza locală a olimpiadei de matematică 
- Premiul al II-lea la faza județeană a olimpiadei de matematică 
- Mențiune la faza județeană a olimpiadei de matematică 
- Mențiune la Concursul Centrelor de Excelenţă Moldova 
- Două premii II și două premii III la Concursul Colegiului Naţional Eudoxiu 

Hurmuzachi –Speranţe în matematică 
Prof. Telișcă Maria- biologie: 

- Premiul al II-lea la faza județeană a Concursului Național de biologie ”George Emil 
Palade” 

- Mențiune la faza județeană a Concursului Național de biologie ”George Emil 
Palade” 

- Utilizarea eficientă a bazei materiale a şcolii, a mijloacelor didactice din dotarea laboratoarelor 
de biologie, chimie; 

- Lecții demonstrative și referate deosebite susținute în cadrul întâlnirilor membrilor comisiei 
metodice: 

               - În semestrul I, prof. Telișcă Maria, la biologie: ”Sistemul nervos- recapitulare”, la 
clasa aVII-a A; 

              - în semestrul al II-lea, prof. Hrihor Vasile, la disciplina matematică: ”Cercul”, la clasa 
aVII-a A; 



             - ”Importanța activității experimentale în cadrul lecțiilor de chimie”- prof. Țofei Gela 
(sem I) ; 

- Colaborare foarte bună între membrii comisiei; 
- participarea la cursuri de formare: 
   - Resurse educaționale- tehnologie și creativitate – prof. Telișcă Maria 
            - Reading to learn- toți membrii 
 
 

Puncte slabe 
 
- Număr mic de elevi participanţi la olimpiade şcolare; 
- lipsa articolelor și a lucrărilor de specialitate;  
 

Oportunităţi 
- Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activitaţile metodice, ştiinţifice şi 
de dezvoltare profesională 

 
Factori de risc 

 
- Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii elevi; 
 
 

 
 
 

ANALIZA SWOT – COMISIA METODICA ,,OM SI 
SOCIETATE” - ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 
PUNCTE TARI 

- Rezulate foarte bune obţinute de elevi la olimpiada de,,Meșteșuguri artistice tradiționale” 
(etapa județeană și etapa națională- prof. Grosari Adrian) și laOlimpiada de ReligieOrtodoxă 
(etapa județeană- prof. Maria Cusaci), cât și la alteconcursuri școlare : ,,Pământ, suflet și 
culoare”, ,,Alege este dreptul tău”,,,Valori culturale în Bucovina”(prof. Grosari Adrian); 

- Implicarea cadrelor didactice în pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri scolare; 
- Cadrele didactice au participat la activităţi de formare continuă derulate prin C.C.D. sau 

oferite de alţi furnizori ( ,,Școli verzi” – Voiasciuc Adina); 
- Membrii comisiei s-au implicat în realizarea materialului pentru revista ,,Ceres”; 
- Participarea cadrelor didactice la forme de perfecţionare moderne ; 
- Încadrarea cu personal didactic calificat la toate disciplinelor din cadrul ariei curriculare;  
- Programe şi concursuri educative şi extraşcolare derulate în şcoală, cu participarea unui 

număr mare de elevi (Olimpiadele Kaufland, Kreul și concursul ,,Voi fi și eu artist”); 
- Folosirea softurilor educaționale de către membrii comisiei; 
- Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale cu instituţii (parteneriat Galeriile de Artă, Casa de 

Cultură, Protopopiatul Rădăuți – prof. Grosari Adrian, parteneriat Parohia Sf. Parascheva – 
prof. Cusaci Maria); 

- Inițierea unor proiecte educative de către membrii arie curriculare. 
 



PUNCTE SLABE 
 

- Neimplicarea activă a tuturor membrilor comisiei în realizarea activităților propuse; 
- Absența unor opționale în cadrul comisiei; 
- Dificultăţi de comunicare. 

 
OPORTUNITĂŢI 

- Folosirea materialelor de la CDI și a instrumentelor TIC; 
- Interesul cadrelor  pentru formarea continuă; 

 
FACTORI DE RISC 

- Motivatia scăzută a elevilor pentru activitatea de învățare. 
 
 

ANALIZA SWOT – COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE  ȘI 
FORMARE CONTINUĂ - ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 
PUNCTE TARI 

 
- colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă (majoritatea profesorilor fiind cu gradul 
didactic I si II), având în componenţă profesori metodisti, formatori, membrii ai 
comisiilor de lucru; 
- număr mare de cadre didacticeparticipante la cursuri de formareînspecialitate ; 
- echivalareagradelordidacticeîn CPT; 
- participareacadrelordidactice la cursuri de pregătire în metodologia aplicării alternativei 
educaționale ,,Step by step” ; 
- participareacadrelordidactice la cursuri de pregătirepentruclasapregătitoare. 
 

PUNCTE SLABE 
 
- alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă cu nevoia de dezvoltare profesională 
 

OPORTUNITĂŢI 
- existenţa surselor de informare si formare externăpentru cadre didactice; 
- oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii postuniversitare, a instituţiilor de învăţământ 
superior; 

FACTORI DE RISC 
- lipsa motivării financiare; 
- tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea de credite transferabile si minimalizarea nevoilor de 
formare 
 
 
 
 
 



SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA 
ACTIVITĂŢI  DE  PERFECŢIONARE An școlar 2015-2016 

 
Nr. 
Crt. Denumirea activității Cadre didactice 

participante 

Nr. 
Credi
te/ ore 

Furnizor 

1. Curs de 
pregătireînmetodologiaaplicăriialternative
ieducaționale ,,Step by step” 

Pascal Loredana 
Ichim Iulia 
PreceșniucLored
ana 
NichiforelAncuța 
 

 24 
ore 

CEDP 
Botoșani 

2. Abilitareacurricularăcadrelordidactice din 
învățământulprimarpentruclasapregătitoar
e 

Ihnatiuc Maria 
Grigorean 
Brândușa 
Cârdei Mihaela 

18 ore CCD 
Suceava 

3.  Școliverzi GrămadăMardare 
Voiasciuc Adina 

 CCD 
Suceava 

4. Citescpentru a învăța- Strategii de 
literatieîn procesul de predare-învățare 

Țugulea Marcela 
Trufin Magda 
Telișcă Maria 
GrămadăMardare 
Țofei Gela 
Teișanu Ana 
Maria 
Galan Mariana 
CruțCătălina 
Pînzaru Alina 
Cusaci Maria 
Voiasciuc Adina 
 

 FundațiaFilo
calia 
Iași 

5. Resurse educaționale- tehnologie și 
creativitate 

Telișcă Maria 25 
CPT 

CCD 
Suceava 

6. Managementulcompetentelor la 
vârstaprescolara 

Maxim Elena  
BrăescuFloarea 

22 
CPT 

POSDRU 

6. Gradul didactic II PopescuMihaela 
HancIoan 

90 
CPT 
90 
CPT 

 

7. Definitivat Voiasciuc Adina   

 
 
 
 
 



ANALIZA SWOT – COMISIA METODICA ,,CONSILIERE SI 
ORIENTARE” - ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 
PUNCTE TARI 

• Organizarea si desfășurarea orelor de dirigentie in conformitate cu respectarea legislației 
in vigoare și cu reglementările M.E.C.T.S. cuprinse în regulamentele și metodologiile 
specifice 

• Implicarea activa a diriginților în managementul colectivelor de elevi  
• Promovarea valorilor si normelor de conduită morală în educația copiilor 
• Realizarea unor activități demonstrative reușite  
• Numărul mare de programe si concursuri educative si extrașcolare  desfășurate în școală 

cu participarea unui numar mare de elevi si cadre didactice 
• Colaborarea bună cu autoritățile locale în realizarea unor activități educative, asigurarea 

resurselor financiare necesare 
• Comunicarea bună între diriginți 
• Diversitatea orelor de dirigenție 
• Colaborarea bună cu familia și cu Asociația de părinți a școlii  
• Buna colaborare între cadrele didactice   ce predau la clasă 

PUNCTE SLABE 
• Familia nu este implicată suficient în activitatea de educare a copiilor 
• Numărul mare de elevi în unele clase 
• Insuficienta colaborare cu psihologul școlii ,cu ONG-uri  

 
 

OPORTUNITĂŢI 
• Cooperarea cu alte instituții ,organizații ,persoane fizice implicate sau interesate de 

activitatea educativă 
• Sponsorizări si colaborări cu comunitatea ,autoritățile ,ONG-uri  
• Angrenarea școlii în proiecte 
 

FACTORI DE RISC 
• Familii monoparentale și familii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate 
• Venirea-plecarea elevilor în străinătate. acomodare dificilă 
• Enorma cantitate de documente ce trebuie întocmită de către toți membri comisiei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALIZA SWOT – ACTIVITATEA EDUCATIVĂ- ANUL 
ŞCOLAR 2015-2016 

 
PUNCTE TARI 

• Organizarea şi desfăşurarea a 110 activităţi educative în cadrul programului  
,,Olimpiadele Kaufland” finalizat cu obţinerea unui premiu de 9000 RON 

• Organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative planificate; 
• Creşterea nr. de elevi care au participat la concursurile şcolare 

-Concursul Internaţional ,,Cu Europa la joacă”-17 premii I; 
-Concursul Naţional Comper –Etapa Natională limba română -4 premii I, 2 premii II 
-Concursul Naţional Comper – Etapa Natională matematică-3 premii I, 2 premii II 
-Olimpiada Judeţeană matematică- 1 premiu I,1 menţiune 
-Concursul Centrelor de Excelenţă Moldova- 1 menţiune 
-Concursul ,,Ionel Teodoreanu”- 1 premiu I 
-Arhimede -1 premiu I si tabara natională 
-Concursul ,,Fii inteligent la matematică”- 10  premii I, 4 premii II, 2 menţiuni 
-Concursul ,,Ortografie si punctuaţie”-5 premii I, 3 premii II, 3 premii III 

 
• Numărul mare de cadre didactice implicate în activitatea educativă 
• Finalizarea unor programe si proiecte educative;  

• Premii importante la  şi concursuri educative şi extraşcolare derulate la nivel judeţean 
şi naţional: 
o Olimpiada de ,,Meşteşuguri artistice tradiţionale”- prof.Grosari Adrian 

 etapa judeţeană – laureat 
etapa naţională – 1 premiu I 

o Olimpiada de Religie Ortodoxă - prof. Cusaci Maria 
etapa judeţeană – 2 premii II,3 premii III, 1 menţiune 

o concursuri şcolare : 
 
Concursul interjudeţean ,,Pământ, suflet şi culoare” prof.Grosari Adrian 
-1 premiu I, 1 premiu II; 
Concursul judeţean  ,,Alege este dreptul tău”, prof.Grosari Adrian 
-1 premiu III; 
Concursul judeţean de arte vizuale ,,Valori culturale în Bucovina”-prof. Grosari 
Adrian 
-1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III,1 menţiune; 

• Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale cu instituţii similare din judeţ şi din ţară 
• Derularea programului ,,Şcoala altfel” 

• Colaborare foarte bună cu Asociaţia de părinţi a şcolii în organizarea diferitelor 
activităţi: ,,Târgul Toamnei pentru copii”, ,,Balul Părinţilor”, ,, Lansare de carte la 
biblioteca I.C. Sbiera Suceava”, ,, 1 I iunie – Ziua internaţională a copilului” 

Colaborarea bună cu autorităţile locale în privinţa asigurării resurselor 
logisticii necesare desfăşurării unor activităţi educative 



PUNCTE SLABE 
 

• Inexistenţa proiectelor cu fonduri europene 
• Activitatea consiliului elevilor 

OPORTUNITĂŢI 
• Implicarea  firmelor comerciale în derularea unor activităţi extraşcolare 
• Introducerea în bugetul şcolii a fondurilor pentru formarea continuă a cadrelor didactice 
• Derularea unor programe de formare POSDRU ale ISJ Suceava de care au beneficiat cadre 

didactice din şcoală 
FACTORI DE RISC 

• Program încărcat al elevilor şi al cadrelor didactice 
 

 
 
 

ANALIZA SWOT – COMPARTIMENT SECRETARIAT- ANUL 
ŞCOLAR 2015-2016 

 
PUNCTE TARI 

 
- personal calificat 100% 
- dotarea de către şcoală a unei baze materiale şi informaţionale corespunzătoare ce 
uşurează  desfăşurarea activităţilor de secretariat  
- utilizarea de către personal a diverselor programe, a sistemului electronic de informare şi 
a aparaturii IT  
- posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu I.S.J. Suceava şi M.E.N.C.S. prin 
portal, forum, gmail 

- colaborarea bună cu părinţii, personalul şcolii, directorul unităţii, existenţa unui climat 
profesional deschis 

PUNCTE SLABE 
 

- suprapunerea lucrărilor urgente şi uneori termene foarte scurte pentru unele lucrări 
- amânarea efectuării unor sarcini specifice fişei postului datorită volumului mare de lucru şi 

pentru a răspunde solicitărilor şi a unor sarcini din afara fişei postului 
OPORTUNITĂŢI 

- participarea la cursuri de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D. şi alţi furnizori de 
formare profesională 
- introducerea şi utilizarea SIIIR în vederea colectării şi păstrării datelor  
- reabilitarea arhivei şcolii cu firmă autorizată 

FACTORI DE RISC 
- sistem legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă schimbare 
- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura frecventă a echipamentelor 
existente;  
- numărul mare de metodologii, aplicarea legislaţiei în vigoare, îngreunează transpunerea lor 
în proceduri ale compartimentului secretariat 



- migraţia populaţiei, natalitatea scăzută pot duce la scăderea numărului de copii având ca 
efect reducerea numărului de clase şi implicit a personalului 

 
 
 

ANALIZA SWOT-COMPARTIMENTUL 
FINANCIAR- ANUL ŞCOLAR  2015-2016 

 
PUNCTE TARI 

- personal calificat; 
- dotarea contabilitatii cu baza materiala informatica corespunzatoare; 
- compartimentul contabilitate utilizeaza programe informatice care permit furnizarea de 
informatii privind gradul de realizare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor; 
- incepand cu anul 2016 beneficiem de un program informatic de functionare la nivel 
national de raportare -FOREXEBUG in vederea sporirii transparentei administrative, 
cresterea calitatii datelor raportate de catre institutiile publice. 

PUNCTE SLABE 
 

- volumul mare de lucru  si suprapunerea lucrarilor urgente cu termene scurte de raportare 

OPORTUNITĂŢI 
- posibilitatea de a participa la cursuri de perfectionare la Agentia Judeteana a Finantelor 
Publice Suceava. 

FACTORI DE RISC 
- acte normative adesea confuze restrictive si in continua schimbare  
- metodologii de aplicarea legislatiei in numar mare care ingreuneaza transpunerea lor in 
procedureile compartimentului contabilitate 

 
 
 
 

ANALIZA SWOT-COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 
ANUL ŞCOLAR  2015-2016 

 
PUNCTE TARI 

- Baza materială a unităţii a fost gestionată corespunzător prin efectuarea lucrărilor de 
reparaţii şi întreţinere în regim propriu la băi, holuri, săli de clase şi mobilier. 

- Aprovizionarea cu materiale de curăţenie şi igienizare a fost corespunzătoare. Astfel în 
urma controalelor efectuate la nivelul unităţii de câtre DSP şi DSV a rezultat o mai bună 
curăţenie decât a anilor precedenţi 

- S-au eliberat la termen autorizaţiile de funcţionare DSP şi Centrală termică. 
- La recomandarea conducerii unitătii s-a supravegheat şi coordonat efectuarea lucrărilor 

de construcţii în şcoală la acoperiş şi săli de clasă. 
- Lucrările de igienizare şi curăţenie s-au efectuat în regim propriu prin personalul 



nedidactic ( văruit, vopsit,dat cu palux, lucrări de întreţinere la Grădina Botanică). 
- Recepţiile materialelor, efectuarea consumurilor prin întocmirea documentaţiilor şi 

predarea lor la Serviciul Contabilitate s-a efectuat periodic în funcţie de primirea 
facturilor. 

- Colaborarea cu compartimentul financiar contabil  
- Casările efectuate la mijloacele fixe şi obiecte de inventar s-au efectuat prin depunerea 

documentaţiei şi a contravalorii la serviciul contabilitate. 
- Instructajul privind sănătatea şi securitatea în muncă,  situaţii de urgenţă şi PSI s-a 

efectuat o dată la două luni consemnându-se în fişele individuale. 
- Documente de calitate pentru programul cornul și laptele 

 
PUNCTE SLABE 

- Au existat şi puncte slabe în activitate referitor la nesupravegherea constantă a 
personalului nedidactic privind curăţenia în clase, holuri şi băi precum şi eliberarea 
materialelor din gestiune 

- Tergiversarea sau amânarea unor lucrări de întreținere la cererea personalului didactic 
- Unele disfuncționalități în programul cornul și laptele la claselor de elevi 

 
OPORTUNITĂŢI 

- programe de formare pentru domenul achizițiilor 
FACTORI DE RISC 

- legislația în schimbare , pregătirea profesională a personalului administrativ în domenul 
TIC este uneori greoaie 
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