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I.INFORMAŢII GENERALE

I.1.INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI

În anul şcolar 2020 – 2021, la Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie” Toplița au încheiat
cursurile în luna 388 preșcolari și elevi, repartizaţi pe trei niveluri de învăţământ: 15 în
ciclul preșcolar , 184 în ciclul primar şi189 ciclul gimnazial, organizaţi în 20 de clase.

La ciclul preșcolar a funcționat o grupă combinată (1 preșcolari în grupa mică, 4
preșcolari în grupa mijlocie, 10 preșcolari în grupa mare). Clasele primare au funcţionat
în 11 clase  și ciclul gimnazial în 8 clase.

I.2.INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE

I.2.1.  Personal didactic de conducere:
Director:Tun Daniel Liviu , grad didactic I, vechime în învăţământ:18 ani.

I.2.2.Personal didactic
În anul școlar 2020-2021, în Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie” şi-au desfăşurat

activitatea 30 de cadre didactice.

I.2.3. Personalul didactic auxiliar:
Total personal didactic auxiliar – 4 persoane, acelaşi număr de posturi ca şi în anul

şcolar precedent. Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:

Funcţia Număr persoane Calificarea(DA sau NU)
SECRETAR 1 Da
CONTABIL 1 Da
BIBLIOTECAR 1 Da
INFORMATICIAN 1 Da

I.2.4.Personalul nedidactic:
Total personal nedidactic angajat: 8 norme
Distribuţia personalului nedidactic angajat în funcţie de calificări:
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Funcţia Număr persoane Calificarea (DA sau NU)
ÎNGRIJITOARE 4 Da
MUNCITORI 3 Da
ȘOFER 1 Da

I.3. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE AUXILIARE ŞI
ADMINISTRATIVE

Corp – Centru:

Nr.

Crt.

Tipul de spaţiu Număr

spaţii

1 Săli de clasă 9

2 Sală şi/ sau teren de educaţie fizică şi sport 1

3 Bibliotecă şcolară/centru de informare şi

documentare

1

4 Cancelarie 1

5 Spațiu medical 1

6 Coridoare 2

7 Magazie 1

8 Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 3

9 Secretariat/Contabilitate 1

10 Spaţiu destinat echipei manageriale 1

11 Spațiu destinat sindicatului 1

12 Arhivă 1

Structura Cornișa:

Nr.

Crt.

Tipul de spaţiu Număr

spaţii

1 Săli de clasă 7

2 Cabinete 1
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3 Sală şi/ sau teren de educaţie fizică şi sport 1

4 Bibliotecă şcolară/centru de informare şi

documentare/Depozit

1

5 Spaţii depozitare materiale didactice 1

6 Cancelarie 1

7 Spațiu medical 0

8 Coridoare 4

9 Magazie 1

10 Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 4

Structura Zencani:

Nr.

Crt.

Tipul de spaţiu Număr

spaţii

1 Săli de clasă/grupă 4

4 Sală şi/ sau teren de educaţie fizică şi sport 1

5 Bibliotecă şcolară/centru de informare şi

documentare

1

6 Spaţii depozitare materiale didactice 1

7 Cancelarie 1

8 Spațiu medical 0

9 Coridoare 2

10 Magazie 1

11 Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 2
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II. DIAGNOZA UNITĂŢII ŞCOLARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

MANAGEMENT
*Colaborare eficientă pe
verticală și orizontală
*Regulamente și
proceduri proprii
adaptate condițiilor
specifice de funcționare
*Funcționarea eficientă a
canalelor de comunicare
pentru rezolvarea
problemelor școlare
*Suport financiar din
bugetul local pentru
participarea la cursuri de
perfecționare
*Securizarea căilor de
acces, colaborarea cu
Poliția și contractarea
unei firme de intervenție
*Management
transparent

*Funcționarea
nesatisfăcătoare a
Consiliului Școlar
al Elevilor nefiind
suficient auzită
„vocea elevului”
*Funcționarea unor
comisii
*Realizarea la
termen a unor
documente

*Instituirea unui
cadru de
monitorizare a
performanţelor
şcolare în unitate
*Continuitatea
politicilor
manageriale

*Lipsa
fondurilor
necesare
realizării unor
proiecte
*Suprasolicitar
ea în anumite
perioade

CURRICULUM *Planuri de Intervenție
personalizate
*Ofertă educațională ține
cont de propunerile
părinților și elevilor
*Utilizare platformei
educaționale digitale G
Suite și a catalogului
electronic Notis
*Pregătire suplimentară
și remedială gratuită
pentru elevii claselor a
VIII-a; Școala de vară
*Promovabilitate la EN
de 89 % și rezultate
foarte bune la concursuri,
olimpiade și competiții
sportive
*Implementarea
programului mondial
Eco Școală
*Activități organizate de
Biblioteca școlii

*La învățământul
gimnazial oferta
CDȘ nu poate
satisface solicitări
ale beneficiarilor
educației pentru
opționale axate pe
tehnologia IT în
lipsa unui cabinet
de informatică
*Clase paralele
inegale numeric și
diferite ca nivel de
pregătire
*Număr tot mai
mare de elevi care
prezintă dificultăți
de învățare
*Lipsa unui
program de
activitate pentru
timpul liber al
elevilor (cercuri,
cluburi)

*Oferta mare de
cursuri de
perfecționare
adresate cadrelor
didactice pentru
lucrul cu elevii
cu CES,
organizate de
CCD Harghita și
alte asociații
*Disponibilitatea
utilizării
manualelor
digitale, a
auxiliarelor
școlare și
aplicații
educaționale
online

*Discrepanţe
între
programele
şcolare de la
învăţământul
primar şi
gimnazial
*Limitarea
activităților
extrașcolare
din cauza
pandemiei
*Modificările
frecvente din
învățământ
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

RESURSE
UMANE

*Îndeplinirea cu
responsabilitate a
sarcinilor din fișa
postului
*Cadre didactice
calificate 100%, 96%
titulari, 80 % cu grad
didactic I, 12 % cu gradul
didactic II
*73,5% dintre părinți au
apreciat în chestionarul
de feed-back
profesionalismul cadrelor
didactice
*90 % din cadrele
didactice au participat la
cursuri de perfecționare
pe parcursul ultimilor 2
ani școlari: 165 ore/cadru
didactic; 44 credite/cadru
didactic
*Profesor de sprijin și
profesor psihopedagog
care facilitează integrarea
elevilor cu CES (8 elevi)
și a celor 23% elevi
proveniți din medii
defavorizate

*Fluctuația anuală a
cadrelor didactice la
anumite discipline
*Adaptarea
deficitară a unor
cadre didactice noi
la necesitățile și
specificul Școlii
*10% din cadrele
didactice nu
participă la cursuri
de perfecționare
*Funcționarea în
cele 3 locații
limitează
colaborarea dintre
cadrele didactice
*Rezistența la nou
a unor cadre, în
privința metodelor
moderne și a
digitalizării
*25% din cadrele
didactice au
pregătire de
specialitate în
lucrul cu elevii cu
CES

*Stimularea
personalului prin
gradaţia de merit
*Atitudinea
deschisă a
elevilor de a-și
exprima liber
propunerile cu
privire la viața
școlară
*Revenirea unor
familii care au
muncit în
străinătate
*Migrarea
elevilor din
zonele rurale spre
școlile din mediul
urban
*Posibilitatea
cadrelor didactice
de a aplica pentru
participarea la
proiecte cu
finanțare externă

*Lipsa
cadrelor
didactice
calificate pe
disciplinele
scoase spre
ocupare
*Ieșirea în
pensie a unor
cadre didactice
cu renume de
la
învățământul
primar
*Scăderea
natalității
*Programul
scurt de la
învățământul
primar
comparativ cu
cel step by
step sau
primirea unei
mese calde
atrag elevii
spre alte școli
din oraș

RESURSE
MATERIALE
ŞI
FINANCIARE

*Achiziționare de
echipament electronic IT
*Îmbunătățirea continuă
a bazei materiale:
mobilier școlar nou,
sistem de supraveghere
audio-video
*Acces la fondul de carte
al Bibliotecii școlare
*Funcționarea ciclului
primar în structuri
separate: climat de
siguranță pentru elevi
*Asigurarea transportului
școlar

*Lipsa unei săli de
sport și a unei săli
de
festivități/activități
*Lipsa cabinetelor
și a laboratoarelor
*Lipsa cabinetului
medical
*Imposibilitatea
satisfacerii tuturor
solicitărilor pentru
transport școlar
*17% elevi fără
acces la internet

*Digitalizarea
învățământului
*Demararea
proiectului de
realizare a sălii
de sport
*Alocarea în
bugetul școlii a
sumelor de bani
necesare
achiziționării de
bunuri
*Accesarea unor
fonduri europene

*Gradul de
uzură mediu
spre mare al
dotării digitale
*Gradul foarte
ridicat de
uzură al
microbuzului
școlar

RELAŢIILE
CU
COMUNITA
TEA ŞI
ACTIVITATEA
EDUCATIVĂ

*Proiecte atractive:
Proiectul Eco-Școala în
parteneriat cu CCDG,
Proiectul GreenScreen în
parteneriat cu CJ
Harghita, Proiectul
Biologia - știința viului în

*Puține programe și
proiecte care să
implice toate
cadrele didactice și
părinții în mod
direct
*Promovarea

*Deschiderea
comunității
locale pentru
sprijin în
rezolvarea
problemelor
școlare

*Scăderea
veniturilor
părinților
poate conduce
la suspendarea
desfășurării
programului
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parteneriat cu Asociația
Părinților Eco-Școala
Sfântu Ilie, Consiliul
Județean Harghita,
Serviciul de ambulanță
Harghita
*Colaborarea cu
Asociația Părinților
Eco-Școala Sfântu Ilie în
obținerea de fonduri
extrabugetare
lor;

insufiecientă a
activităților
desfășurate de
Școală și a
performanțelor
școlare obținute de
către elevi
*Scăderea
interesului pentru
structura Zencani
din cauza claselor
simultane

*Parteneriate cu
asociații sau
ong-uri
(ex.ASOCIAȚIA
DE
GEOGRAFIE
APLICATĂ
"GEOCONCEPT
", Centrul
Carpato-Danubia
n de Geologie,
Societatea
Ornitologică
Română, etc)
care să
compenseze lipsa
cabinetelor și
laboratoarelor
*Colaborarea cu
Asociația de
părinți
Eco-Școala Sf.
Ilie, Primăria și
Consiliul Local
Toplița, CJ
Harghita și alte
instituții din oraș
în derularea unor
proiecte
*Utilizarea
platformelor
digitale și paginii
web pentru
legătura cu
părinții și
comunitatea

Școală după
școală
*Prejudecata
din comunitate
potrivit căreia
într-o școală
incluzivă nu
poți face
performanță
școlară și
ineficiența
educației
oferite în
clasele
simultane
*Comunicarea
deficitară cu
părinții
elevilor aflați
în situații
problemă
*Dezinformări
le media
*Creșterea
cazurilor de
comportament
agresiv,
bullying și cea
din mediul
online

III.MANAGEMENTUL ŞCOLAR

III.1. CURRICULUM

Întreaga activitate desfăşurată de cadrele didactice din Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie”
Toplița în anul şcolar 2020-2021 s-a derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub
directa coordonare a Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita.

Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Şcolii s-a desfăşurat în conformitate cu
planurile cadru şi programele şcolare actualizate.

În acest an şcolar, Planul cadru şi Schemele orare au fost întocmite respectându-se
numărul minim de ore prevăzute de documentele în vigoare şi raportat la spaţiul pe care îl
avem la dispoziţie.
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Planificările calendaristice au fost întocmite la timp şi respectă indicaţiile prezentate la
Consfătuirile cadrelor didactice, iar pentru disciplinele opţionale și integrate au fost întocmite
programe speciale care au fost avizate de către inspectorii de specialitate.

Testele iniţiale au fost aplicate şi evaluate conform calendarului. S-au realizat planuri de
îmbunătăţire şi de remediere a rezultatelor şcolare la nivelul fiecărei catedre, având în acelaşi
timp discuţii cu părinţii în cadrul ședințelor pe clase sau în cadrul discuţiilor individuale, pentru
a pune la punct o strategie comună de creştere a performanţelor şcolare.

III.2. ACTIVITATEA CONDUCERII ŞCOLII

În anul şcolar 2020-2021, conducerea şcolii, împreună cu membrii Consiliului de
Administraţie, au asigurat buna desfăşurare a procesului instructiv–educativ, precum şi
îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul managerial şi în planul de măsuri pentru
optimizarea procesului de  învățământ prezentate în cadrul  consiliilor profesorale.

Echipa managerială a urmărit respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în
calitate de conducător al unităţii şcolare, de angajator, de evaluator şi de ordonator de credite.
De asemenea echipa managerială şi-a asumat răspunderea creării, menţinerii şi dezvoltării
climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creativ urmărind să formeze din membrii personalului
didactic o adevărată echipă.

S-a asigurat o colaborare bună cu Comitetele de părinţi, cu Asociația Părinților
Eco-Școala Sfântu Ilie și cu comunitatea  locală.

Conducerea şcolii a desfăşurat o activitate transparentă prin comunicare permanentă
cu toate cadrele didactice şi celelalte categorii de personal angajat, printr-o linie de
comunicare prin internet, grup whatsapp. Nu au existat grave probleme de comunicare între
profesori, profesori şi elevi; comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat sistematic prin
lectorate şi prin consultaţii în cadrul orelor stabilite și afișate la loc vizibil.

Consiliul de Administraţie a fost constituit din 9 membri conform adresei IȘJ
Harghita şi a desfăşurat activități cu respectarea tematicii şedinţelor propuse la începutul
anului şcolar, soluţionând în mod operativ toate problemele apărute, luând hotărârile care se
impuneau în fiecare situaţie.

Directorul școlii a efectuat ore de asistenţă aproape la toate cadrele didactice, a
discutat cu profesorii inspectaţi urmărind îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare.
Asistențele au fost realizate în online prin participarea pe MEET.

A fost asigurată derularea programelor sociale guvernamentale, respectiv „Lapte şi
corn”, acordarea pachetelor de rechizite școlare, burse.

Şedinţele Consiliului profesoral s-au desfăşurat conform tematicii aprobate la
începutul anului şcolar.

Concursurile desfăşurate în şcoală, fie că a fost vorba de concursuri la nivelul şcolii
sau la nivel judeţean, au fost temeinic pregătite, astfel încât participanţilor să li se creeze
condiţiile optime pentru obţinerea rezultatelor pozitive.

Examenul de Evaluarea Naţională a fost organizat în cele mai bune condiţii, elevii
prezenţi obţinând rezultate pe măsura pregătirii lor.

Evaluarea activităţii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic s-a realizat
prin aplicarea fişelor de autoevaluare şi evaluare aprobate de Consiliul de administraţie,
respectându-se prevederile legale.

Proiectul de încadrare a avut în vedere asigurarea desfăşurării orelor pentru toate
clasele, cu profesori calificaţi, pe cât posibil, cu titulari în unitatea şcolară. Toate activităţile
de mobilitate au fost validate de Consiliu de administraţie şi aduse la cunoştinţa celor
interesaţi.

Aplicarea Metodologiei de formare continuă a personalului didactic a impus o
coordonare mai eficientă în acest domeniu, urmărindu-se stadiul formării cadrelor didactice
pe perioade de 5 ani şi finanţarea din bugetul şcolii a activităţilor de formare în funcţie de
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necesităţile personalului şcolii.
Înscrierea copiilor în clasa I şi clasa pregătitoare s-a desfăşurat conform legislaţiei în

vigoare.

III.3. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

Serviciile de secretariat și contabilitate s-au implicat în mod activ în activitatea şcolii,
lucrările curente solicitate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita sau alte instituţii fiind
realizate la timp. Personalul menţionat a respectat atribuţiile din fişa postului, fapt ce a
permis informarea la timp a personalului şcolii despre modificările apărute la metodologii şi
regulamentele în vigoare.

Bibliotecarul școlii a fost implicat în activitatea de bibliotecă școlară, realizarea de
activități comune cu cadrele didactice din școală și Biblioteca Municipală, dar și în realizarea
de activități suplimentare atribuite în fișa postului.

Informaticianul școlii a desfășurat activități specifice fișei postului dar și activități
suplimentare.

III.4. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC
Personalul nedidactic al școlii și-a îndeplinit cu seriozitate atribuțiile specifice postului

contribuind la buna desfășurare a actului educațional din școală, dând dovadă de implicare și
responsabilitate.

III.5. ACTIVITATEA COMISIILOR DE LUCRU

Comisiile de lucru şi-au desfăşurat activitatea conform planului întocmit la începutul
anului şcolar. Funcţionarea corectă a acestor comisii a permis derularea în condiţii optime a
activităţii didactice şi extraşcolare.

Comisia de perfecţionare a cadrelor didactice a realizat fişa de formare continuă
pentru toate cadrele didactice, fiind stabilite perioadele de formare pentru următorii 5 ani,
numărul de credite existente şi necesare.

Comisia PSI şi cea de Securitate şi sănătate a muncii au realizat instructajul periodic al
personalului şcolii şi au stabilit planul de măsuri pentru desfăşurarea în condiţii de securitatea
activităţilor din şcoală.

Activitatea Comisiei de evaluare și asigurare a calităţii educaţiei și-a desfășurat
activitatea întocmind documentele necesare: Regulamentul CEAC, Strategia, Actualizarea
Organigramei, Raportul anual și introducerea datelor în aplicație, Planul de îmbunătățire,
Chestionare, Proceduri.

Comisia de activităţi extraşcolare a reuşit cu sprijinul şi participarea activă şi voluntară
a cadrelor didactice, să organizeze activităţi cu scop educativ şi recreativ pentru elevii şcolii
noastre, dar şi pentru părinţii dornici de a lua parte la acţiunile unităţii şcolare.

Toate Comisiile constituite pe parcursul anului școlar s-au implicat în buna desfășurare
a activităților din școală, cu scopul unei bune funcționări și de calitate.

III.6. PROIECTE ŞI PARTENERIATE ȘCOLARE

I. PARTENERIATE ŞCOLARE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE:

Pe parcursul anului școlar s-au desfășurat proiecte în parteneriat cu Asociația Părinților
Eco-Școala Sfântu Ilie și Consiliul Județean Harghita.
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S-a continuat Proiectul ECO SCHOOLS început în anul 2010 prin desfășurarea de
activități specifice pentru menținerea steagului verde, în care au fost implicați elevi și cadre
didactice.

II. REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI:

Din cauza situației pandemice elevii nu au putut participa la olimpiade și concursuri
județene. Elevii au participat la concursuri organizate la nivel școlar cu ocazia unor evenimente
cu caracter istoric: 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 9 Mai.

IV. DIMENSIUNILE CALITATIVE ALE PROCESULUI
INSTRUCTIV-EDUCATIV

RAPORT PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENULUI
DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

Comisia pentru Evaluarea Națională a fost constituită potrivit normelor metodologice,
fiind constituită din 1 președinte - directorul unității, secretar - informaticianul unității, 2
membrii și un responsabil monitorizare audio-video, la care s-au adăugat 8 asistenți.

La evaluarea națională au fost înscriși 28 de elevi care au susținut probe de examen la
disciplinele: Limba și literatura română și Matematică. Nu au existat solicitări pentru cazuri
speciale și nici elevi cu CES. Nu au existat elevi pentru sesiunea specială.

Centrul de examen a fost organizat astfel:
● o sală de preluare - multiplicare broșuri de examen;
● o sală de instruire asistenți și de preluare a broșurilor scrise;
● 3 săli de susținere a probelor scrise de examen;
● o sală de bagaje.

Toate sălile au fost dotate cu camere de supraveghere audio-video, ce au funcționat în
parametrii normali pe toată durata examenului.

Repartizarea elevilor în săli s-a realizat pe clase, în ordine alfabetică, cu respectarea
tuturor normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Centrul de examen a avut flux de intrare - ieșire personalizat, produse sanitare și de
igienă specifice perioadei de pandemie și a respectat toate recomandările făcute de ME și MS.

Preluarea subiectelor: S-a realizat în sala special amenajată, supravegheată
audio-video. Preluarea subiectelor s-a realizat fără întârzieri. În sala de multiplicare a brosurilor
de examen au fost persoana de contact, respectiv 2 membri ai Comisiei, numiți prin dispoziția
președintelui de Comisie.

Supravegherea elevilor în sălile de examen: S-a realizat de către un asistent ales prin
tragere la sorți, de altă disciplină decât disciplina de examen. Preluarea și repartizarea broșurilor
de examen s-a realizat fără probleme/incidente și la timp.

Desfășurarea examenului de EN: S-a realizat conform procedurilor și reglementărilor
metodologice în vigoare. Instruirea Comisiei și asistenților s-a realizat în fiecare zi de examen,
cât și cea a elevilor participanți la examen. Nu au existat incidente sau momente neprevăzute.

Transportul lucrărilor: S-a realizat cu respectarea normelor metodologice.
Asigurarea CE cu organ de poliție și asistent medical: S-a realizat conform adreselor

primite de la IȘJ Harghita. Colaborarea a fost una foarte bună. Nu au existat situații în care
aceste persoane desemnate să intervină.

10



Documente ale CE spre arhivare: Dosarul Comisiei, respectiv înregistrările realizate
pe durata examenului sunt date spre arhivare, conform normelor metodologice.

Centralizarea rezultatelor EN la disciplinele de examen.
Observații, constatări, aspecte de remediat

La disciplina de examen: Limba și literatura română

Examenul de Evaluare Națională la limba română s-a desfășurat pe data de 22.VI.2021.

SITUAȚIA STATISTICĂ PRIVIND PARTICIPAREA ȘI REZULTATELE OBȚINUTE:

Prob
a

Nr.
însc
riși

Note/m
edii

1-4,99

Note/m
edii

5-5,99

Note/m
edii

6-6,99

Note/m
edii

7-7,99

Note/medii
8-8,99

Note/medii
9-9,99

Note/medii
10

Lim
ba

rom
ână

28 1 6 5 9 7 0 0

Procentul de promovabilitate este de 97%

Procentul de promovabilitate al clasei a VIII-a A este de 94%, iar al clasei a VIII-a B

este de 100%

Analiza rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională de către elevii claselor a VIII-a

permite descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii, dar şi

reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din lucrările supuse

analizei.

PUNCTE TARI LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

● precizarea corectă a termenilor care sugerează timpul desfășurării acțiunii;

● valorificarea informațiilor din textele date;

● identificarea corectă a tiparelor textuale prezente într-un text dat / citat: narativ,

descriptiv, și dialogat;

● formularea corectă a legăturilor/ a temei comune ce se pot stabili între cele

două texte;

● motivarea nuanțată a unui răspuns, având în vedere și textul precizat;

● Identificarea corectă a noțiunilor de fonetică și vocabular;

● realizarea unei compuneri narative, respectând cerințele date;

PUNCTE SLABE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
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● lipsa interesului pentru lectură;

● probleme de ortografie şi punctuaţie;

● dificultăţi de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie şi de

discriminare a acestora;

● dificultăţi de exprimare corectă, coerentă, expresivă şi adecvată diferitelor tipuri

de texte pe care trebuie să le redacteze;

● nerespectarea tuturor momentelor subiectului într-o creație liberă;

● însuşirea mai puţin temeinică a structurii şi a tehnicii de redactare a

compunerilor narative;

OPORTUNITĂŢI

● promovarea cu succes a evaluărilor interne şi externe de pe parcursul actualului

an şcolar;

● finalizarea cu succes a anului şcolar şi a ciclului gimnazial;

● posibilitatea de a continua studiile la un liceu în funcţie de profilul intelectual al

elevului şi de rezultatele sale din ciclul gimnazial;

● posibilitatea integrării active, responsabile şi competente în societate şi pe piaţa

muncii, şi chiar realizarea unei cariere de succes;

AMENINŢĂRI

● corigenţa şi / sau repetenţia;

● dezinteresul şi / sau abandonul şcolar;

● reducerea şi / sau absenţa perspectivelor educaţionale ulterioare şi abandonul

şcolar;

● imposibilitatea de a urma un liceu după finalizarea ciclului gimnazial;

● imposibilitatea integrării active, responsabile şi competente în societate şi pe

piaţa muncii şi marginalizarea socială şi profesională;

Măsuri de ameliorare propuse la nivelul unității de învățământ propuse pentru

anul școlar următor:

● stimularea motivației pentru învățătură și pentru formarea carierei prin

prezentarea și argumentarea importanței învățăturii/ culturii, a performanței, în

realizarea aspirațiilor personale și sociale;

● legătura mai strânsă cu familiile elevilor cu rezultate mai slabe;

● exerciții de lectură expresivă și explicativă, în orele de pregătire suplimentară, cu

accent pe discutarea/ explicarea/ comentarea aspectelor de punctuație, ortografie,

identificarea și comentarea figurilor de stil;
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● exerciții de analiză gramaticală sumară;

● exerciții de învățare la clasă pentru completarea golurilor din anii anteriori;

● exerciții de redactare a unor texte literare/ nonliterare în orele de pregătire

suplimentară (2 ore/ săpt.);

● discutarea rezultatelor de la simulare cu elevii și părinții acestora, atât la clasă,

cât și în cadrul ședințelor cu părinții;

● elaborarea de fișe de lucru și evaluare formativă ce urmăresc sistematizarea și

consolidarea noțiunilor de gramatică și vocabular;

● reluarea și sistematizarea normelor de punctuație și ortografie;

● lucru diferențiat cu copiii care au luat notă sub 5;

● cultivarea unei exprimări coerente a ideilor prin verificarea riguroasă a lecturilor

suplimentare;

● îndrumarea și realizarea de compuneri despre textul literar sau compuneri libere;

● cultivarea exprimării literare, precum și a interpretării nuanțate a secvențelor

unui text literar prin insistența lecturii expresive și explicative;

● discutarea și explicarea cerințelor de pe foaia de examen.

● pentru corectarea problemelor ivite în pregătirea elevilor, profesorul va avea în

vedere participarea la orele de pregătire; rezolvarea unor subiecte model,

explicarea greșelilor de orice natură, sistematizarea și recapitularea materiei

propuse în programa de examen elaborarea de texte model pentru tipurile de

compuneri studiate în școală, colaborarea cu părinții.

La disciplina de examen: MATEMATICĂ

La examenul de Evaluare Națională organizat în data de 24 iunie  2021, disciplina Matematică,
au participat 28 de  elevi din clasele a VIII a A și a VIII a B.

Rezultatele obținute de elevii Școlii Gimnaziale Sf Ilie – Toplița  la disciplina MATEMATICĂ
sunt următoarele  :

Disciplina
Intervale de notare

1-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Total

Matematică
2 2 8 5 5 2 4 - 28

PROMOVABILITATE : 85.71%

Analiza comparativă a rezultatelor obținute la Simulare – 30 Martie 2021 și Evaluare
Naționala – 24 iunie 2021
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În urma analizei rezultatelor de la Evaluare Națională, am constatat o reducere
semnificativă a numărului notelor cuprinse între 3 și 5 , respectiv o creștere a  numărului notelor
cuprinse între 5-5,99;   8-8.99;  și între 9-10.

Măsuri de ameliorare / creștere a rezultatelor pentru examenul de evaluare
națională propuse pentru anul școlar următor:

Continuarea pregătirii suplimentare  la matematică în vederea recuperării deficienţelor
în cadrul programului ”Școală după școală” – activități remediale
Desfăşurarea activităților remediale se va face  după o tematică bine stabilită
Se va lucra diferențiat , organizându-se grupe pentru predare – învățare astfel : grupe
remediale și grupe de performanță
Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de
pregătire suplimentară.
Rezolvarea de teste cu structura asemănătoare testelor antrenament
Elevii şi părinţii vor fi periodic informaţi asupra progresului înregistrat de elevi sau a
regresului, în cadrul ședințelor cu părinții.

Perfecţionarea și dezvoltarea profesională

Pe parcursul anului școlar 2020-2021, personalul unității a dat dovadă de implicarea în
participarea la cursuri de dezvoltare profesională, însumând un număr de 1734 ore/30 cadre
didactice și 540 credite/cadre didactice.

La cursuri de dezvoltare profesională a participat și personalul didactic auxiliar și
nedidactic.

Școala s-a implicat în asigurarea suportului financiar pentru suportarea cheltuielilor
aferente participării la cursuri/programe de perfecționare și dezvoltare profesională.
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