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RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ŞCOLAR – 2020/2021 

         

        Raportul de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor comisiilor de 

lucru, precum şi în baza datelor statistice, pentru anul școlar 2020-2021. 

Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a 

Planului de Activităţi elaborat pentru atingerea urmatoarelor obiective:  

1. CURRICULUM  

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale 

şi a metodologiilor specifice;  

      •  Respectarea legislaţiei privind învățământul special; 

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 

procedurilor de evaluare, precum și valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice 

de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)  

• Creșterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi 

practicilor educației speciale. 

 

2. MANAGEMENT ŞCOLAR  

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 

organizatoric, funcţional şi legal);  

• Elaborarea proiectului planului de școlarizare;  

• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  

• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 

 

       3. RESURSE UMANE  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  
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• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale 

de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;  

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei 

existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice; 

     •    Realizarea evaluării personalului. 

      4. PARTENERIATE  ȘI  PROGRAME  

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi 

parteneriate cu unitatea de învăţământ;  

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.  

• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

      5. RESURSE MATERIALE  

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.  

     6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE  

• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;  

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii 

publice.  

 

ANALIZA ACTIVITĂȚII 

 

1. Încadrarea. 

       În anul şcolar 2020-2021 încadrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă  Alba Iulia  

se prezintă astfel:  

a).Personal didactic  

- Număr total : 55 

      din care :  

- Cadre didactice titulare – 37   69 % 

- Cadre didactice suplinitoare– 14   26 % 

- Cadre didactice venite prin detaşare – 1  4 % 

- Cadre didactice la cumul – 1   2% 
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b).Personal didactic auxiliar şi nedidactic  

- Număr total: 10, 

     din care:  

- Secretar – calificat - 1 

- Administrator financiar (contabil şef) – calificat - 1 

- Administrator patrimoniu (administrator) –1  

- Asistent social – calificat –1  

- Medic – calificat - 1 

- Muncitor de întreținere – calificat – 1 

- Îngrijitori – calificat – 3 

- Paznic – 1 

                                                              Grade didactice 

Fără 

pregatire 

           2 

Debutant 

        10 

Definitivat 

              10 

Grad did II 

          8 

Grad didactic I 

          27 

 

 

2. SITUAŢIA LA ÎNVǍŢǍTURǍ 

La sfârşitul  anului școlar 2020-2021, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel: 

 

Clasa 

Înscrişi 

la 

începutul 

anului 

şc. 

Rămaşi 

la sfârşitul 

anului 

Promo

vaţi 

Promovaţi cu medii            Corigenţi 
Aban

don 

școlar 

5-

6.9

9 

7-

8.99 
9-10 

1 

ob. 

2 

o

b. 

3 

ob. 

Sit șc 

neîn 

Pregăti

toare 

 

5 6 6 
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Pregăti

toare 

D.G 

1 3 3 

       

 

I 9 7 7 - 3 4      

II 7 7 7 1 1 5      

III A 8 7 7 - 2 5      

IV A 9 9 9 - 2 7      

IV B 7 7 7 - 3 4      

IV C 4 4 4 - 2 2      

V A 9 11 11 - 6 5      

V B 5 5 5 - 2 3      

VI A 10 8 8 - - 8      

VI B 8 8 7 - 2 5     1 

VII A 5 5 5 2 1 2      

VIII A 12 11 9 - 1 8     2 

IX A 9 9 9 - 1 8      

 108 107 104 3 26 66     3 

 

 

3.FRECVENŢA  ELEVILOR  -An școlar 2020-2021 

Clasa Total absenţe Absenţe motivate 

Pregatitoare 116 71 

 38 20 

I A 371 324 

II A 97 73 

III A 178 86 

III B - - 

III C - - 

IV A 315 111 
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IV B - - 

IV C - - 

V A 343 81 

V B - - 

VI A 138 138 

VI B 269 8 

VII A - - 

VIII A 349 23 

IX A 4 4 

TOTAL 2218 939 

 

 

An școlar 2018-2019 

Trepte de 

invatamant 

Total  absente Absente motivate Absente nemotivate 

I-IV 796 586 210 

V-VIII 3014 920 2094 

TOTAL 3810 1506 2304 

 

An școlar 2017-2018 

Trepte de 

invatamant 

Total  absente Absente motivate Absente nemotivate 

I-IV 804 728 76 

V-VIII 4027 1623 2404 

TOTAL 4831 2351 2480 
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An școlar 2016-2017 

Trepte de 

invatamant 

Total  absente Absente motivate Absente nemotivate 

I-IV 1476 707 769 

V-VIII 2256 823 1433 

TOTAL 3732 1530 2202 

 

 

4. STAREA DISCIPLINARǍ 

 

Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situaţiile discutate 

în cadrul Consiliilor claselor. 

În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în modul următor: 

 

Clasa Efectiv elevi Note intre 7-9.99 Note sub 7 

Pregatitoare 8 - - 

I 7 - - 

II 8 - - 

III A 10 - - 

III B 8 - - 

III C 4 - - 

IV A 7 2 - 

IV B 5 - - 

V A 9 1 - 

V B 8 6 - 

VI A 5 - - 

VII A 14 1 - 

VIII A 9 - - 

VIII B 9 - - 

IX  3 - - 
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TOTAL 114 10 - 

 

5. Compartimentul financiar-contabil 

În vederea realizării acestui obiectiv am propus măsuri concrete care au vizat 

efectuarea de achiziții de bunuri și  reparaţii necesare pentru buna desfăşurare a procesului 

instructiv – educativ, efectuarea inventarului. 

Activitatea financiar contabilă la finele anului 2020 şi încheierea semestrului II al 

anului şcolar 2020/2021 se prezintă astfel: 

 Credite primite  Plăţi executate   

Cheltuieli de personal- buget local  47000 19137 

Cheltuieli materiale – buget local  514500 466144 

Asistență socială – buget local  465000 332078 

Cheltuieli de personal – buget de stat  5081468 5081468 

Asistenta sociala  - buget de stat  65 65 

Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 

63348 63348 

  5962240 

.  

În cursul anului 2019/2020  în cadrul şcolii au fost înscrişi în medie un număr de 132 

elevi şi au funcţionat în medie un număr de 65 cadre didactice, didactic auxiliare şi 

nedidactic. 

Costul pe elev din total credite primite și executate se ridică la suma de 45168,48 

elev/an. 

Costul pe elev din total credite primite și executate la cheltuieli de personal se ridică 

la suma de 38495,97 lei elev/an. 
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Costul pe elev din total credite primite și executate la cheltuieli materiale se ridică la 

suma de 3531,39lei elev/an. 

Câştigul salarial brut se ridică în medie  la suma de 78176,43 lei salariat/ 

În limita bugetului în cursul anului 2020  s-au realizat următoarele obiective:     

   

Procurări de materiale întreţinere şi curăţenie   14003 

Gaze naturale și energie electrica      44630 

Furnituri de birou    4926 

Apa canal și salubritate     10813 

Telefon internet   3109 

Asistenta soft program contabilitate  4800 

Tonnere imprimante 4735 

Register si cataloage scolare   749 

Gaztuire siteu  349 

Service IT și imprimante 810 

Montaj videoproiectoare 897 

reparații curente la instalația sanitară și termică 11828 

lucrari de reparații a perețiilor de la casa scari 13057 

montaj parchet de 10 mm în salile de clasă, cabinete  30844 

Zugraveli Sali de clasa  99746 

Zugraveli casa scarii 13057 

Material intretinere si reparatii   5621 

Servicii PSI și SSM 2400 
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Dezinfectie, dezinsecție deratizare  2914 

Servicii medicina munci si evaluare psihologica 3323 

Verificare ISCIR; hidranți și stingătoare  1937 

Medicamente cabinet medical  2099 

Masti protectie  16117 

Dezinfectanti 7020 

Tablete elevi 121361 

Laptop  2499 

Table magnetice  841 

Camere WEB 4425 

Dispensere prosoape hartie și dezinfectant 2418 

Drepturi pentru elevii cu CES 52608 

Drepturi hrana elevi cu CES 243199 

Hrana elevi sistem catering  36271 

 

In limita creditelor bugetare aprobate, în semestrul II al anul scolar 2020/2021 dar in cursul 

anului bugetar 2021 s-au mai efectuat următoarele obiective dintre care  cele mai importante 

sunt:  

Lucrari de reparații la pereții interiori  124393 

Montaj parchet  17607 

Reparatii curente la instalatia termica  171642 

Placare fatada exterioara  207788 

Montaj pervaze geamuri  10888 

 

mailto:csei@isjalba.ro


                    
MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETARII                                                    
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ALBA                                                                                               

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA  

Alba Iulia Str. Tudor Vladimirescu Nr.39, cod 510207 
  Tel/fax 0258/819383 ; email: csei@isjalba.ro              MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

 

 

11 

 

 

 

6.RAPORT ARGUMENTATIV  PRIVIND ACTIVITATEA MANAGERIALĂ ÎN 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

        Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia reprezintă cadrul instituțional de acțiune 

care asigură accesul la educație tuturor copiilor, prin educație formală și servicii educaționale 

acordate copiilor cu cerințe educaționale speciale, școlarizati atât în cadrul învățământului 

special, cât și în cadrul învățământului de masă, precum și personalului care este implicat în 

educația acestora. 

         Activitatea managerială a directorului în anul școlar 2020-2021 s-a desfășurat în baza 

prevederilor Planului anual managerial, elaborat pentru atingerea obiectivelor legate de 

domeniile funcționale precum: curriculum, resurse umane, resurse financiare și materiale, 

dezvoltare și relații comunitare. 

    I.Proiectarea strategiei de coordonare și a direcțiilor de dezvoltare a unității de 

învățământ  

       În ceea ce privește funcția de proiectare s-a urmărit corelarea obiectivelor stabilite la 

nivelul sistemului naţional/județean de învăţământ cu cele specifice unităţii de învăţământ.  

     Referitor la organizarea și conducerea operațională se pot menționa procurarea 

documentelor curriculare oficiale, a programelor şcolare la disciplinele din planurile de 

învăţământ special, dotarea  tuturor elevilor cu tablete. 

      Am realizat, împreună cu directorul adjunct revizuirea Planului de dezvoltare 

instituțională şi a Planului managerial al unității de învățământ prin corelarea cu planul 

managerial al Inspectoratului Școlar Județean Alba și prin operaționalizarea direcțiilor de 

acțiune stabilite la nivelul Inspectoratului școlar. 

       Am elaborat astfel documentele manageriale ale unității de învățământ prin 

raportarea la indicatorii cuantificabili de realizare și prin precizarea și planificarea 

tuturor resurselor necesare. 
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       Am elaborat materialele de proiectare, planificare și evaluare a activității desfășurate 

în unitatea de învăţământ, precum și alcătuirea și promovarea ofertei educaționale pentru 

anul școlar următor. 

        Am elaborat proiectul planului de şcolarizare pentru anul școlar următor conform noilor 

planuri cadru pentru învațamantul special cu nr.3622/2018, proiectul de încadrare cu 

personal didactic din unitatea de învățământ, proiectul C.D.S. ţinându-se cont de opţiunile 

elevilor și ale părinților. 

      Au fost elaborate și/sau revizuite o serie de proceduri operaționale care reglementează activitățile 

pricipale ale fiecărui compartiment, precum și procedurile de monitorizare și autoevaluare a activității 

unității de învățământ. 

    Am elaborat un plan de măsuri  privind asigurarea  continuității  procesului de învățare 

în mediul online, precum și o procedură operațională privind organizarea și desfășurarea 

activităților suport pentru învățarea online. 

           În urma aplicării instrumentelor de evaluare a calității serviciilor educaționale, a fost elaborat 

raportul anual cu privire la calitatea educației în unitatea școlară. 

       Unitatea școlară dispune de autorizație sanitară de funcționare. Organizarea 

activității de SSM și PSI s-a realizat conform legii. Au fost completate carnetele 

individuale de protecţie a muncii și am monitorizat graficul de instruire NTSM şi PSI, 

precum și exerciţiile de evacuare în caz de cutremur sau incendiu. 

      În colaborare cu directorul adjunct, am participat la organizarea și monitorizarea 

activităților instructiv-educative din unitatea de învățământ, conform obiectivelor 

stabilite în documentele manageriale. 

    S-a verificat existența și calitatea documentelor de proiectare-planificare: 

- la nivelul școlii: planuri manageriale anuale, planuri operaționale, rapoarte semestriale, anuale, 

materiale de analiză 

-la nivelul compartimentelor: planuri de activitate, rapoarte semestriale, anuale, materiale de analiză 
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      A fost elaborat bugetul unității de învățământ, corelat cu domeniile de activitate și ale PDI, 

programul de achiziții publice, realizarea listei de priorități a cheltuielilor și repartizarea fondurilor 

alocate pe capitole de cheltuieli și articole bugetare în conformitate cu legislația în vigoare. 

      Referitor la elaborarea proiectului de încadrare în conformitate cu structura planului de  şcolarizare 

şi a planului cadru de învăţământ, acesta a fost realizat corect, încadrarea cu personal didactic 

realizandu-se cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 II.  Organizarea activităților unității de învățământ    

      Prin încadrarea  personalului didactic conform planului cadru şi prevederilor statutului personalului 

didactic privind norma didactică s-a asigurat acoperirea tuturor orelor cu profesori calificaţi și au fost 

repartizați învățătorii și profesorii diriginți.  

     Au fost elaborate fișele de post ale angajaților în conformitate cu atribuțiile postului și cu 

organigrama unității de învățământ, realizându-se repartizarea concretă a sarcinilor. 

      Au fost constituite două clase pregătitoare și au fost repartizati pe clase elevii transferaţi conform 

Regulamentului Învățământului Special. 

     Activitatea instructiv-educativă în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia s-a 

organizat pe următoarele structuri şi nivele:  

➢ învăţământ primar:  8 clase cu un efectiv de 57 elevi; 

➢ învăţământ gimnazial:  7 clase cu un efectiv de 57 elevi 

➢ învăţământ la domiciliu - 26 elevi 

➢ Învatamant de sprijin: pentru elevii cu CES integrati in invatamantul de masa: 

Scoala Gimnaziala’’Avram Iancu’’ Alba Iulia, Scoala Gimnaziala’’Ion 

Agarbiceanu’’Alba Iulia, Colegiul Tehnic’’Dorin Pavel’’Alba Iulia, Scoala 

Gimnaziala’’Avram Iancu’’ Unirea, Scoala Gimnaziala’’Lucian Blaga’’ Ocna 

Mures, Scoala Gimnaziala ‘Singidava’ Cugir, Scoala Gimnaziala’’Axente Sever’’ 

Aiud, Scoala Gimnaziala’’Toma Cocișiu’’, Blaj. 

 

      Am avizat activitatea Consiliului pentru Curriculum și activitățile de realizare a 

ofertei școlii pentru disciplinele opționale/curriculumul în dezvoltare locală. 
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       Am realizat graficul pregătirii remediale a elevilor cu CES din învățământul special 

și special integrat, monitorizând activitatea desfășurată la cabinetele de terapii specifice 

din școală, a profesorilor de sprijin care își desfașoară activitatea în școlile de masă în 

care sunt integrați copiii cu CES, precum și învățământul la domiciliu. 

        Am desfășurat campanii de informare pentru toate categoriile și organizațiile 

interesate beneficiare în legatură cu oferta educațională a școlii si am iniţiat proiecte de 

parteneriat cu diverse organizaţii, comunitatea locală, mediul local de afaceri. 

 

III.Conducerea/coordonarea activității unității de învățământ 

   A fost implementat planul managerial, urmărindu-se alocarea resurselor umane, materiale și 

financiare, precum și respectarea termenelor stabilite. 

   Au fost emise deciziile de constituire a comisiilor și grupurilor de lucru la nivelul unității de 

învățămant, în baza hotărârii consiliului de administrație. 

Am gestionat implementarea SCMI prin respectarea standardelor de calitate 

inițiind în acest sens o serie de acțiuni: 

-revizuirea periodică a procedurilor privind controlul intern al unităţii de 

învăţământ, conform legislaţiei în vigoare 

-asigurarea existenţa fişelor/formularelor de identificare, descriere şi evaluare a 

riscurilor 

- asigurarea existenţei registrului riscurilor la nivelul unităţii. 

- identificarea şi inventarierea funcţiilor sensibile. 

      Activitatea de îndrumare, control și evaluare a activităților s-a bazat pe utilizarea 

unor instrumente interne de lucru: existența instrumentelor de evaluare a calității 

serviciilor și controlul și monitorizarea procesului instructiv-educativ (număr de asitențe 

la ore,activități de formare organizate în unitatea de învățământ,evaluări interne, întâlniri 

cu părinții). 

   În anul școlar 2020- 2021 echipa de proiecte și programe europene a CSEI Alba Iulia 

a inclus echipa managerială: director prof. Adrian Florea și director adj. prof. Anca Enyedi, 
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coordonatorii: prof. Anamaria Petric, prof. Aurel Pascu și echipa de profesori: inspector 

școlar Monica Paul, Daniela Cristian, Cosmina Florea, Cristina Radu și Sorin Petropulos. 

 Pe parcursul celor două semestre au fost  organizate întâlniri ale membrilor comisiei 

în vederea realizării activităților din cadrul proiectelor Erasmus + aflate în derulare:  Learn to 

learn easier (LLE),  2018-1-PT01-KA229-047427_3) și Rasing Aspirations for Social 

Inclusion (RASI), 2018-1-F101-K229- 047237_3). În cadrul acestora s-au stabilit planul de 

management pentru evenimentele prevăzute, planul de diseminare pentru fiecare proiect în 

parte și aspectele legate de buget.  

Principalele activități realizate în cadrul proiectului RASI: 

-  realizarea unui plan de management pentru mobilitatea virtuală (LL6) organizată de  

O.D.P.F. Istituto Santachiara -  Italia, 29 aprilie 2021, „ From school to society”. 

- pregătirea și participarea la mobilitatea virtuală LLE 6  

- realizarea materialelor și prezentărilor video și PPT care au urmărit promovarea CSEI 

Alba Iulia în cadrul LL6 

- realizarea unor prezentări privind rezultate obținute în cadrul proiectului 

- realizarea în parteneriat cu școlile partenre a unui e-booklet care sintetizează 

activitățile și rezultatele proiectului 

În cadrul mobilității virtuale LL6 s-a pus accentual pe prezentarea rezultatelor proiectului 

de către fiecare instituție parteneră, urmată de discuții și întrebări pe marginea acestora. De 

asemenea s-a adus în discuție situația elevilor cu CES în contextual pandemei Covid-19 și au 

fost lansate noi provocări la care fiecare școală parteneră a încercat să răspundă alături de 

reprezentanți ai altor instituții invitate. La acest evenimet au participat 20 de cadre didactice 

din partea CSEI Alba Iulia.  

Activitățile de diseminare au urmărit promovarea proiectului atât la nivelul școlii, cât și în 

afara ei, prin prezentări în cadrul consiliilor profesorale, articole în presa locală, realizarea de 

materiale cu ajutorul cărora am urmărit ca proiectul să fie cât mai vizibil (agende, banner, 

tricouri, broșuri, realizare site, materiale video care vor fi rulate pe un monitor instalat la 

intrarea în școală). Conținutul acestora a fost realizat exclusiv de membrii echipei de proiect.  

În cadrul proiectului LLE au fost realizate două mobilități, după cum urmează: 
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 În perioada 22 -25 iunie 2021, 24 de elevi și 10 cadre didactice de la CSEI Alba 

Iulia au participat la un schimb de experință, sub form unei activități virtuale,  alături de elevi 

și profesori din alte două școli partenere: Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de 

Câmara de Lobos ( Madeira, Portugalia) și Burattino Általános és Szakképző Iskola 

Gyermekotthon ( Budapesta, Ungaria). Activitatea a fost organizată de școala coordonatoare 

din Madeira (Portugalia).  

Elevi și profesori din cele trei școli partenere au avut ocazia să se cunoască, să afle 

mai multe despre specificul fiecărei școli implicate, despre cultura și tradițiile fiecărei țări și 

să împărtășească strategii de învățare eficiente experimentate pe parcursul desfășurării acestui 

proiect, în cadrul unor activități fizice dar și on -line.  

Pregătirea și participarea CSEI Alba Iulia la acest schimb de experiență între elevi a 

presupus următoarele: 

- realizare unui plan de management 

- selecția elevilor și cadrelor didactice participante  

- asigurarea și pregătirea dispozitivelor tehnice necesare realizării acestei activități 

- pregătirea și instruirea elevilor  

- realizarea unor prezentări pentru promovarea școlii și a rezultatelor obținute la nivelul 

școlii în urma strategiilor de învățare experimentate în cadrul proiectului. 

Cea de-a doua mobilitate realizată a fost găzduită de CSEI Alba Iulia în perioada 2 -7 

august 2021 (International evaluation of learning circles. Further Methods. The Tool Kit) 

cu participarea a patru profesori din Madeira (Portugalia) și a doi profesori din Budapesta 

(Ungaria). Sesiunile de lucru prevăzute în acest stagiu de formare au urmărit analiza 

rezultatelor obținute în cadrul proiectului și identificarea unor modalități de experimentare pe 

viitor a altor strategii de învățare, dar și de continuare a parteneriatelor între instituțiile 

implicate. De asemenea au fost realizate și activități cu caracter istoric și cultural, precum și 

vizite la Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia și ISJ Alba.  

Activitățile de diseminare a proiectului s-au realizat atât la nivelul școlii, cât și în afara ei, 

prin prezentări în cadrul consiliilor profesorale, articole în presa locală, realizarea de către 
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membrii echipei de proiect a unor materiale de promovare (agende, banner, tricouri, realizare 

site, materiale video).  

 

      Am procedat la verificarea existenţei deciziilor de numire a comisiilor, a cataloagelor 

de examen, a subiectelor şi biletelor pentru examenele orale şi înregistrarea rezultatelor 

în documentele şcolare, monitorizând activitatea Comisiei pentru încheierea situației 

școlare, examene de corigențe. 

       De asemenea, monitorizarea testării iniţiate şi a celor pe parcurs pentru urmărirea 

progresului şcolar este reliefată în cadrul rapoartelor comisiilor de catedră privind progresul 

şcolar, precum și în rapoartele de monitorizare anuale care se întocmesc pentru fiecare elev și 

se avizează de către Comisia Internă de Evaluare Continuă din unitate. 

    Am coordonat, alături de directorul adjunct al unității școlare și de membrii consiliului 

de administrație întocmirea bazelor de date și a situațiilor statistice la nivelul unității de 

învățământ.  

       S-au elaborat criteriile de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare, prin 

stabilirea instrumentelor de monitorizare şi evaluare în activitatea de inspecţie precum si 

rapoartele privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei educaţionale şi a programelor de 

îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

   IV.Motivarea/antrenarea personalului din subordine:                                                                                                       

      S-a asigurat existenţa şi completarea fişelor de evaluare anuală a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Evaluarea anuală a personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic din subordine  s-a realizat corect prin acordarea calificativelor, completarea 

fişelor de evaluare și a rapoartelor justificative. 

        A fost asigurat cadrul instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional prin 

colectivele de catedră, Consiliul pentru Curriculum, CEAC,  Consiliul de administraţie şi Consiliul 

profesoral  . 

          De asemenea, am participat la inspecţiile de specialitate pentru acordarea gradelor 
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didactice și am întocmit aprecieri pentru cadrele didactice care solicită înscrierea la 

concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit. 

 

V.Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ 

     Am coordonat colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori și am 

monitorizat introducerea datelor în SIIIR, respectând termenele solicitate. 

     În ceea ce privește monitorizarea și coordonarea desfășurării activitaților instructiv-

educative, prin responsabilii ariilor curriculare/șefi de catedră, am urmărit aplicarea 

planurilor-cadru de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea 

rezultatelor școlare a copilor cu CES. 

      Am asigurat respectarea prevederilor legale în soluționarea abaterilor disciplinare, 

de rezolvare a petițiilor înregistrate la nivelul unității de învățământ. 

      Referitor la activitatea profesorilor debutanți s-a procedat la monitorizarea aplicării 

planului de dezvoltare personală a debutanţilor, au fost consiliate profesional cadrele 

didactice debutante și monitorizată activitatea de mentorat în unitatea de învăţământ. 

    Am asigurat încadrarea în bugetul aprobat al unității prin realizarea execuției bugetare, 

administrarea eficientă a resurselor materiale, încheierea exercițiului financiar cu 

respectarea normelor legale. 

       Se remarcă și colaborarea foarte bună cu autorităţile locale (Consiliul Judeţean) în ceea 

ce priveşte repartizarea/utilizarea fondurilor pentru funcţionarea si întreţinerea unităţii. 

       Am avizat instrumentele de evaluare a activităţilor specifice unităţii de învăţământ:  

Ghid pentru evaluarea inițiala a copiilor cu CES, fișe de evaluare logopedică și 

psihologică, fișe de evaluare continuă, prin monitorizarea activitații Comisiei Interne de 

Evaluare Continuă din cadrul unitații. 

    Am verificat si aprobat, alături de directorul adjunct al școlii, efectuarea serviciului pe 

școală de către personalul didactic. 
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      În general, s-a încurajat o cultură organizaţională deschisă care să stimuleze comunicarea la 

nivelul claselor, cadrelor didactice  precum și rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor 

cu sau între elevi, cadre didactice, părinți. 

       Am monitorizat orientarea școlară și profesională a elevilor cu CES din 

învățământul special și special integrat. 

       Am realizat repartizarea elevilor pentru efectuarea orelor de terapii specifice pentru 

elevii cu CES din învațamantul special și special integrat, astfel încât fiecare elev să fie 

cuprins la activitațile de terapii specifice, verificând periodic prezenţa elevilor la aceste 

activități și progresul fiecăruia prin planul de intervenție personalizat. 

        

 

 VI. Relații de comunicare 

        Au fost încheiate parteneriate cu o serie de instituții de învățământ în vederea 

desfășurării anumitor activități educative , practica de specialitate a studenților , precum și 

pentru asigurarea de sprijin psihopedagogic elevilor cu CES integrați în unitățile de 

învățământ de masă prin intermediul profesorilor de sprijin, astfel:  

-Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2,Târgu-Mureș,  

-Școala Gimnazială ‘Avram Iancu’Alba Iulia 

- Școala Gimnazială ‘Ion Agârbiceanu’ Alba Iulia 

- Școala Gimnazială ‘Lucian Blaga’Ocna Mures 

- Școala Gimnazială ‘Avram Iancu’Unirea 

- Colegiul Tehnic ‘Dorin Pavel’Alba Iulia 

-Universitatea ‘1 Decembrie 1918’ din Alba Iulia 

-Universitatea ‘Babes Bolyai’ din Cluj Napoca- Catedra de psihopedagogie specială. 

-Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu 

         Au fost stabilite legăturile formale cu organele de poliţie, pompieri şi inspectoratul de 

jandarmi în vederea asigurării siguranţei elevilor şi pentru prevenirea şi combaterea 

delincvenţei juvenile. 

     Au fost completate şi centralizate contractele dintre unitatea de învăţământ şi 
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părinţi și a fost întocmit graficul lectoratelor cu părinţii, asigurând și colaborarea dintre 

consiliul reprezentativ al părinţilor şi reprezentanţii unităţii de învăţământ. 

          S-a urmărit actualizarea informaţiei pe site-ul unităţii şcolare si asigurarea 

existenţei documentelor legislative la punctul de documentare şi informare al unităţii de 

învăţământ. 

 VII. Pregătire profesională 

 

         În ceea ce priveste activitatea de formare și dezvoltare profesională se poate remarca 

participarea colectivului de cadre didactice la activităţile desfăşurate de ISJ, CCD, MEN  în 

cadrul programului de formare continuă: grade didactice, formatori,cursuri de 

perfecționare. 

     În urma întocmirii analizei nevoilor de formare profesionala, în cursul anului școlar 

2021-2022 , în perioada  11.03.2021-06.04.2021, un număr de 32 de cadre didactice au 

participat la cursul de formare cu tema “Diminuarea  riscului de absenteism și de părăsire 

timpurie a școlii”, curs organizat de Casa Corpului Didactic Sibiu. 

      În ceea ce privește întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale 

solicitate de ISJ, CCD, MEN şi alţi parteneri educaţionali, acestea au fost realizate conform 

standardelor şi în termenele solicitate. 

 

7. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

La începutul anului şcolar, Conform Ordinului 5447/31.08.2020 numărul comisiilor 

permanente a fost redus la 5, a fost eliminată Comisia pentru dezvoltare profesională și 

evoluție în carieră didactică și au rămas: Comisia pentru curriculum, Comisia de evaluare și 

asigurare a calității, Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență, 

Comisia pentru controlul managerial intern, Comisia pentru prevenirea și eliminarea 

violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității . Coordonatorul activităţii educative a fost numită d-na prof.educator Coza 

Isabela Ioana. 

     Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost 

elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.  
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     Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în 

conformitate cu planurile manageriale şi planurile de activităţi propuse.  

     Astfel, s-au aplicat teste inițiale la toate disciplinele și s-au întocmit planificările în 

concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învățare s-a făcut 

în general în concordanţă cu programele şcolare în vigoare.  

     În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat, in general, că profesorii stăpânesc 

conţinuturile metodice si ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii 

didactice adecvate particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor, demersul didactic 

fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea cazurilor, atât în cazul lecțiilor față în față, cât și 

în cazul celor susținute în mediul online. 

 

 

                         RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  EDUCATIVĂ 

 

 În anul școlar 2020-2021, activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării 

calendaristice în perioada septembrie-octombrie 2020 și februarie-iunie 2021.  Prin 

activitațile extracurriculare/ extrașcolare realizate   s-a urmărit consolidarea parteneriatului 

şcoală-familie, consolidarea colectivului de elevi, colectivului de cadre didactice, precum și a 

relațiilor dintre toți aceștia.  Având în vedere situația pandemică și faptul că în perioada 

octombrie 2020-februarie 2021 toate clasele și-au desfășurat activitatea în mediul online, din 

păcate s-a redus simțitor numărul activităților extracurriculare și extrașcolare derulate. În 

cursul celui de al doilea semestru al anului școlar 2020-2021, s-au susținut următoarele 

activități: 

         

        

        Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare  

▪ Activități  organizate la nivelul școlii: 
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Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

activității 

 

Descriere/ obiective/ tipul 

activității 

 

Data 

Locul 

de 

desfășurare 

 

Responsabili/ 

Organizatori 

1. 
Sună clopoțelul 

 
Deschiderea noului   an școlar 

9 

Septembrie 

2020 

CSEI Alba Iulia 
Toate cadrele 

didactice 

 

2. 

 

Consfătuirea 

consilierilor pentru 

proiecte si 

programe educative 

la nivel județean 

Organizarea activității educative, 

planificare activităților de cerc 

pedagogic, fixarea 

responsabilităților coordonatorilor 

de proiecte si programe conform 

fisei postului 

 

 

Septembrie 

2020 

 

ISJ ALBA 

 

 

Consilier 

educativ 

 3 

„Educație și 

educatori” – 

Ziua  Mondială a 

Educației 

Activități dedicate zilei. 

Concursuri, vizite tematice, 

dezbateri. 

 

05.10.2020 

 

CSEI Alba Iulia 

 

Învățătorii și 

diriginții 

4 

 

„De Crăciun” 

 

 

Expoziție cu lucrări obiecte 

decorative specifice sărbătorilor de 

iarnă 

Decembrie 

2020 
CSEI Alba Iulia 

Consilier 

educativ 

Cadrele 

didactice ale 

școlii 

5 „Mărțișorul” Expoziție de mărțișoare 
Martie 

2021 
CSEI Alba Iulia 

Consilier 

educativ/ 

Educatorii 

claselor I-

VIII 

6 

„Sentimente în 

perioada 

pandemiei” 

Concurs de minipostere 

 

Martie 

2021 
CSEI Alba Iulia 

Consilier 

educativ/ 

Educatorii 

claselor I-
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VIII 

7 

Ziua internațională 

de conștientizare a 

autismului 

 

 

Proiect educațional- activitate 

interactivă 

2 aprilie 

2021 
CSEI Alba Iulia 

Consilier 

educativ 

Cadrele 

didactice ale 

școlii 

8 „Ziua Europei”  Expoziție  9 mai 2021 CSEI Alba Iulia 

Consilier 

educativ/ 

Educatorii 

claselor V-

VIII 

9 
”1 Iunie- ziua 

copilului” 
Expoziție cu lucrări 

1 iunie 

2021 
CSEI Alba Iulia 

Consilier 

educativ/ 

Educatorii 

claselor I-IV 
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S-a acordat o importanţǎ crescutǎ îmbunǎtǎţirii calitǎţii şi menţinerii relaţiilor cu pǎrinţii 

elevilor. S-a urmǎrit prin discuţiile cu aceştia înţelegerea nevoilor şi trebuinţelor copiilor, dar 

mai ales acceptarea deficienţei copilului şi totodatǎ acceptarea sprijinului de specialitate. 

      S-au efectuat si vizite la domiciliu, impreuna cu asistentul social si prof.diriginti, in cazul 

elevilor care ridica probleme deosebite legate de comportament sau datorita absenteismului. 

      

 

                 Raport de activitate Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 

 

     Sistemul de evaluare a calității din unitate a avut în vedere o serie de obiective : 

-îmbunătățirea calității întregii activități din școală; 

-asigurarea informarii si evaluarea satisfactiei grupurilor semnificative de interes (elevi, 

părinți,corp profesoral,comunitate locală); 

-revizuirea si optimizarea politicilor și strategiilor educaționale de la nivelul unității școlare. 

     Comisia a avut ca și obiectiv principal planificarea activității pentru asigurarea calității 

educatiei, realizate printr-o serie de acțiuni: 

➢ Aducerea la cunostinta membrilor a atribuțiilor generale ale comisiei; 

➢ Elaborarea planului operational privind implementarea instrumentelor pentru 

managementul calității; 

➢ Alcătuirea planului anual de acțiune al comisiei; 

➢ Alcătuirea portofoliului comisiei; 

➢ Împarțirea responsabilităților pe subcomisii: 

• de elaborare,aplicare si interpretarea chestionarelor 

• de selectarea, pastrarea si verificarea materialelor 

• pentru rezolvarea contestatiilor 

• de verificare a modului de completare a documentelor oficiale 

• de elaborare , aplicarea si verificarea orarului. 

➢ Desfășurarea activitatilor de monitorizare si evaluare in cadrul subcomisiilor. 
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➢ Elaborarea Raportului anual privind evaluarea calitatii. 

      

 

 

 

Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței 

 

         Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar şi-a desfăşurat 

activitatea în baza prevederilor regulamentului si a deciziei de constituire, regulament care 

cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea comisiei. 

        La inceputul anului scolar, s-a constituit, la nivelul şcolii, Comisia pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar ( fizic și online) şi s-a întocmit programul comun de 

măsuri pentru anul şcolar 2020-2021, împreună cu poliţia de proximitate . 

Membrii comisiei au derulat permanent, pe parcursul anului şcolar 2020-2021, o 

activitate de monitorizare a comportamentului şcolar al elevilor, precum şi activitati 

educative de prevenire a comportamentelor şcolare disruptive, indezirabile şi activitati de 

informare a părinților, a profesorilor diriginți şi a celorlalte cadre didactice, cu privire la 

climatul şcolar şi la reprezentările sociale ale elevilor, referitoare la mediul social al clasei. 

               Dintre atribuțiile comisiei, îndeplinite de către membrii acesteia, amintim: 

➢ Identificarea timpurie a elevilor cu potențial violent și a cauzelor care pot determina 

manifestări de violență a acestora, prin implicarea cadrelor didactice și a personalului 

specializat; 

➢ Elaborarea și derularea unor programe de asistență individualizată pentru elevii 

implicați în cazuri de violență, prin care sa se urmărească: conștientizarea 

consecințelor actelor de violență asupra propriei persoane si asupra celorlalti (colegi, 

cadre didactice, părinți, prieteni etc.); 

➢ prevenirea aparitiei dispozitiilor afective negative (resentimentul, suspiciunea 

excesivă,iritabilitatea, ostilitatea, negativismul); ameliorarea imaginii de sine 

(atitudine pozitiva fata de sine, evaluarea corecta a calitatilor și a defectelor personale, 

perceptia pozitivă a experiențelor de viață, proiectarea unor experiențe pozitive pentru 

viitor); dezvoltarea autonomiei (rezistenta față de expectantele si evaluarile celorlalti 
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prin cristalizarea unui cadru intern de referinta, valori personale pozitive); dobândirea 

autocontrolului privind impulsurile violente si a capacitatii de autoanaliza a propriului 

comportament. 

➢ Valorificarea intereselor, aptitudinilor si capacitatii elevilor care au comis acte de 

violență prin implicarea acestora în activitați școlare și extrașcolare (sportive, artistice 

etc.). 

➢ Responsabilizarea elevilor cu comportament violent prin aplicarea unor măsuri de 

interventie cu potential educativ si formativ; evitarea centrarii exclusiv pe sancțiune si 

eliminarea din practica educationala a unor sanctiuni care contravin principiilor 

pedagogice . 

➢ Identificarea si asistarea elevilor care au fost victime ale violentei scolare prin 

implicarea cadrelor didactice, a personalului specializat, cu acordul şi la solicitarea 

parintilor. 

➢ Colaborarea scolii cu familiile elevilor cu potential violent sau care au comis acte de 

violenta, în toate etapele procesului de asistenta a acestora (informarea, stabilirea unui 

program comun de intervenție, monitorizarea cazurilor semnalate) 

          În general, nu au avut loc manifestări deosebite de violenţă între elevi sau între elevi şi 

personalul didactic şi nedidactic din şcoală. Micile incidente au fost soluţionate prompt şi au 

fost aduse la cunoştinţa părinţilor. 

 Elevii scolii  nu au fost implicaţi în acte antisociale în localitate sau în afara ei.  

 Învăţătorii şi profesorii diriginţi au evidenţa copiilor problemă, ţin legătura cu părinţii, 

cu organele locale abilitate, pentru ameliorarea stării disciplinare. S-au desfăşurat activităţi 

pentru atragerea în colectiv şi socializarea acestor elevi. Cu toate acestea, mai sunt elevi care 

deranjează orele de curs, chiulesc de la activităţile şcolare, cei mai mulţi provenind din 

familii dezorganizate sau cu un nivel cultural precar. 

         În viitor, pentru prevenirea actelor de violenta in mediul scolar se impune o mai mare 

implicare a tuturor cadrelor didactice în procesul educativ, organizarea de activităţi sportive 

şi artistice pentru stimularea spiritului de echipă şi comunicare, îmbunătăţirea serviciului pe 

şcoală al învăţătorilor şi profesorilor. 
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Raport de activitate al asistentului social în anul şcolar 2020-2021 

 

În cursul acestui an școlar principalele activități desfășurate au fost: 

- vizite la domiciliul elevilor în scopul soluționării cazurilor de absenteism, abandon 

școlar, etc  

-consilierea părinților în vederea conștientizării importanței educației în procesul de 

creștere și educare a copilului și programarea acestora la investigații medicale suplimentare 

(C.S.M) atunci când este cazul  

- deplasări în teren în vederea efectuării recensământului pt clasa pregătitoare și 

întocmirea actelor necesare înscrierii   acestor elevi în unitatea noastră școlară 

- realizarea de anchete sociale pentru completarea dosarelor elevilor în vederea 

eliberării certificatelor de orientare școlară și profesională și, după caz, la cererea DGASPC 

pentru completarea dosarelor în vederea eliberării certificatului de încadrare în grad de 

handicap  

- consilierea elevilor și familiilor acestora în scopul rezolvării problemelor și a  

aplanării conflictelor apărute  

- colaborarea cu personalul școlii pentru constituirea echipei multidisciplinare ( 

directori, personal didactic și  didactic auxiliar , medic școlar ) în scopul rezolvării în bune 

condiții a  problemelor apărute la nivelul clasei/școlii  

 - activitatea in diferite Comisii școlare (Comisia pentru organizarea și desfășurarea 

examenului de corigență, Comisia de înscriere a copiilor în învățământul primar, etc)  

- colaborarea cu personalul din cadrul DGASPC (CTF Barabant, CTF Pinochio, 

Așezământul Sfântul Vasile Cel Mare), Inspectoratul de  Poliție, Centrul Judetean de Resurse 

și Asistență Educațională.  

          

ȘCOALA ONLINE 

 

             

       Ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Ministerului Sănătății  de a suspenda 

cursurile față-în-față, sistemul de învățământ s-a reorientat către practici noi de 

comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea 
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organizațională. Măsurile instituite prin starea de urgență ne-au relevat maniere diferite și 

inedite, de a acționa și de a funcționa. Demersurile de realizare a activităților educative 

utilizând instrumente și resurse digitale nu constituie o noutate , pentru majoritatea cadrelor 

didactice  din  instituția noastră.  

                     Pentru a susține buna desfășurare a  activităților de învățare la distanță s-

au parcurs următoarele etape: 

 Dotarea fiecărui elev cu tabletă și acces la internet 

 Crearea pentru fiecare cadru didactic și elev a unui cont pe platforma Google 

Classroom 

 Formarea cadrelor didactice în ceea ce privește desfășurarea orelor online pe platforma 

Google Classroom 

Experiențele dobândite în acest răstimp reprezintă resurse valoroase nu doar pentru 

cei direct implicați în activitate, ci mai cu seamă pentru specialiștii din științele educației, 

pentru că  experiența școlii online poate fi valorificată  prin sugestiile de optimizare a 

politicilor educaționale, a conținuturilor curriculare, a formării inițiale și continue a 

cadrelor didactice. 

În acest context, conducerea CSEI Alba Iulia a întocmit un plan de măsuri privind 

continuitatea procesului de învățareîn mediul online (anexa1), o procedură operațională 

care vizează organizarea și desfășurarea activităților suport pentru învățarea online, 

precum și o fișă de pontaj, cu ajutorul căreia s-a monitorizat organizarea si buna 

desfășurare a activității online.(anexa 2) 

                 Comunicarea dintre directorul CSEI Alba Iulia și colectivul cadrelor didactice a 

avut loc permanent prin intermediul grupului de whatsapp al școlii, în cadrul Consiliilor 

Profesorale , desfașurate lunar , sub formă de videoconferință pe platformele Zoom și   

Meet. De asemenea, în aceeași manieră au avut loc întâlnirile  Consiliului de 

Administrație .  Pentru ședințe și discuții cu colegii, profesorii au   utilizat platforma 

GoogleClassroom, fiecare echipă de la clasă având întâlniri lunare. 
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Un element important în succesul activității didactice desfășurate în mediul online îl 

reprezintă nivelul de utilizare a computerului, nivelul competențelor de utilizare a noilor 

tehnologii.  Formarea acestor competențe este asigurată deja din formarea inițială (de 

specialitate și psihopedagogică) pentru  majoritatea cadrelor didactice din instituția noastră. 

De asemenea, omniprezența echipamentelor și aplicațiilor digitale oferă astăzi posibilitatea 

exersării competențelor digitale pentru cea mai mare parte a cadrelor didactice. De aceea 

nivelul competențelor dobândite de către cadrele didactice de la CSEI reprezintă  un punct 

de start consistent în derularea unor activități ulterioare de formare continuă pentru 

dezvoltarea competențelor digitale necesare în activitatea didactică, cu accent pe clasa 

virtuală, platforme online de învățare, aplicații și laboratoare virtuale. Cele mai 

semnificative experiențe și inițiative de sprijin pentru profesori țin de propria activitate, de 

interesul și motivația pentru performanță în domeniul profesional, caracteristici ale unui cadru 

didactic proactiv: propriile încercări anterioare de introducere  a TIC în activități didactice , 

diverse tutoriale găsite online , etc . 

În toată perioada școlii online , s-a menținut o legătură permanentă cu părinții 

elevilor noștri. Feed-back-ul primit din partea acestora a fost unul pozitiv, părinții elevilor 

fiind foarte mulțumiți de modul în care se desfășoară școala online. Au fost completate o 

serie de chestionare. 

   

 

Analiza SWOT a activității la distanță din perspectiva experienței în anul școlar 2020-2021 

STRONG / PUNCTE TARI WEAK / PUNCTE SLABE 

 

✓ relativa flexibilitate a programului 

✓ accesul rapid la informații 

✓ utilizarea  de catre cadrele didactice a 

unui număr mare de resurse 

educaționale deschise 

✓ deschiderea creativă către o varietate 

 

▪ dependența de semnalul de internet  

și de calitatea device-urilor  

▪  supraaglomerarea elevilor/părinților 

cu un număr foarte mare de sarcini de 

lucru aferente tuturor disciplinelor de 
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de formule de predare / evaluare 

online 

✓ personal didactic calificat   

✓ ponderea mare a  cadrelor didactice 

titulare cu gradul didactic I   

✓  interesul crescut al cadrelor didactice  

pentru  calitatea procesului instructiv-

educativ desfășurat în mediul online;  

✓ interesul cadrelor didactice pentru 

perfecționare și formare continua 

( program Digital Nation)  

✓ delimitarea clară a responsabilității 

fiecărui cadru didactic prin fișa 

postului adaptată sistemului de 

predare online 

✓  buna colaborare cu Inspectoratul 

Școlar Județean Aba și Consiliul 

Județean Alba 

✓ Dotarea elevilor cu instrumentele 

necesare desfășurării optime a 

activitatii instructiv-educative online 

în rândul majorității elevilor (tabletă, 

acces la Internet, platformă unitară) 

 

studiu 

 

▪ Lipsa de experiență a profesorilor în 

ceea ce privește procesul de predare/ 

învațare în mediul online 

 

 

OPPORTUNITIES / OPORTUNITĂȚI THREATENS / AMENINȚĂRI 
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❖ pregătirea cadrelor didactice pentru o 

societate informaționalizată; 

❖ Facilitarea colaborarii și comunicării 

cu familiile elevilor 

❖ Accesarea unui numar mult mai mare 

de platforme/resurse educaționale 

deschise de catre cadrele didactice și 

elevi 

❖ Cresterea ponderii metodelor activ- 

participative în procesul de 

predare/învațare/evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Dezinteresul sau lipsa de încredere a 

unor familii în educația realizată în 

mediul online 

➢ Creșterea riscului de abandon școlar sau 

de frecvență redusă la orele online 

➢ Creșterea riscului nerealizării unor 

obiective propuse, datorate lipsei 

explicațiilor suplimentare de care elevul 

poate nu mai beneficiază în timpul unei 

ore online 

➢ Creșterea riscului apariției fenomenului 

de “fugă de efort intelectual”, datorat 

lipsei de înțelegere a conținuturilor 

predate în spațiul virtual 
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Anexa 1 

 Nr. ....../............... 

 

PLAN DE MĂSURI  PRIVIND ASIGURAREA  CONTINUITĂȚII  PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 

 

CADRUL    LEGAL  OMEC nr. 4135/21.04.2020 

Obiective Măsuri/ acțiuni propuse Responsabil Termen 

 

Mijloace de 

realizare 

Crearea premiselor asigurării 

siguranței stării de sănătate a 

elevilor, familiilor acestora, 

personalului didactic și 

didactic auxiliar, precum și a 

personalului nedidactic 

▪ Colectarea informațiilor necesare accesului 

și participării elevilor la activitățile de 

predare-învățare-evaluare desfășurate 

online , precum și la activitățile de terapie 

educațională complexă si integrata, 

 

Toate cadrele 

didactice 
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Satisfacerea interesului 

desfășurate online. 

 

▪ Întocmirea unei proceduri operaționale 

privind organizarea și desfășurarea 

activităților suport pentru învățarea  

 

online 

 

▪ Desfășurarea CP și a CA pe platforma 

ZOOM și Meet 

 

 

 

▪ Întocmirea unui model de raport de 

monitorizare a activității online 

 

 

Membrii CEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toate cadrele 

didactice 

 

 

 

 

06.05.2020 

 

 

 

 

27.04.2020 

 

27.04.2020 

 

22.04.2020- 

12.06.2020 

Analiza de nevoi 

 

 

 

 

 

Fișă –raport 

monitorizare 
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educațional al elevilor din 

perspectiva continuității 

parcursului școlar al acestora 

 

 

▪ Stabilirea modalității de desfășurare a 

activităților educaționale online 

 

 

 

▪ Selectarea și adaptarea resurselor 

educaționale deschise, a sesiunilor de 

învățare pe aplicații , precum și a altor 

categorii de resurse și mijloace care pot fi 

utilizate în procesul de învățare online 

 

▪ Proiectarea și desfășurarea activităților 

suport pentru învățarea online, din 

perspectiva principiilor didactice și a celor 

privind învățarea online 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program de 

formare-Digital 

Nation 
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▪ Stabilirea modalităților de feedback din 

partea elevilor si a părinților 

 

▪ Participarea cadrelor didactice la activități 

de formare recomandate de către MEC 

,Inspectoratul Școlar și conducerea unității 

noastre de învățământ 

 

 

▪ Stabilirea modalității de  notare și de 

încheiere a situației școlare a fiecărui elev 

 

Cadrele 

didactice 

Învățătorii/ 

profesorii 

diriginți 
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        DIRECTOR:                                                                                                                                                       DIRECTOR ADJUNCT: 

PROF. FLOREA ADRIAN                                                                                                                                          PROF. ENYEDI ANCA
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Anexa 2 

FISA DE PONTAJ 

Luna / ....... /Anul.......  

 

Numele si prenumele salariatului ........................... 

Functia   ....................................... 

Ziua Clasa 
Disciplina/ modalitate sustinere 

activitate 
Intervalul orar Nume elevi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETARII                                                    
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ALBA                                                                                               

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA  

Alba Iulia Str. Tudor Vladimirescu Nr.39, cod 510207 

  Tel/fax 0258/819383 ; email: csei@isjalba.ro              MINISTERUL EDUCAȚIEI  
 

 

 

 38 

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

Nr. total de ore 

 

8 ore (Fiecărei activități îi corespunde un număr de 4 ore de pregătire 

pentru materiale suport) 

Semnatura: 

 

Data: 

 

 

 

 

 

          DIRECTOR,                                                                           DIRECTOR ADJUNCT, 

PROF. FLOREA  ADRIAN                                                             PROF. ENYEDI A 
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                               CONCLUZII - RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

 

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele: 

Puncte tari: 

➢ acoperirea în proporție de 99% cu personal calificat; 

➢ responsabilitate și competență din partea personalului didactic pentru însușirea și 

aplicarea corectă a planurilor de învățământ; 

➢ proiectarea activității de predare-învațare în condiții bune; 

➢ dotarea școlii cu rețele de informatizare 

➢ adaptarea conținuturilor învățarii la nivelul de dezvoltare al elevilor; 

➢ utilizarea materialelor didactice adecvate particularităților de vârstă și dezvoltare ale 

elevilor; 

➢ realizarea de activităţi educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la 

recuperarea decalajelor în dezvoltare ale elevilor ; 

➢ colaborarea cu diverse institutii și ONG-uri; 

➢ promovarea imaginii școlii în mass-media; 

Puncte slabe: 

➢ proporția înca prea mare a lecțiilor clasice în detrimentul celor interactive; 

➢ lipsa manualelor școlare. 

➢ colaborarea deficitară cu familia și neimplicarea acestora în procesul educativ; 

➢ nu sunt integraţi social şi profesional toţi absolvenţii învăţământului special; 

Oportunități: 

➢ cadre didactice calificate, deschise perfecționării și însușirii unor metode moderne de 

predare; 

➢ îmbunătățirea ofertei școlare și curriculare; 

➢ colaborarea cu I.S.J., C.C.D., Serviciul de Evaluare Complexă , Cabinetele şcolare de 

asistenţă psihopedagogică, Consiliul local şi judeţean; 

Amenințări: 

➢ abandonul școlar datorat înrăutățirii condițiilor materiale ale populatiei școlare; 
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➢ lipsa motivației elevilor pentru continuarea studiilor; 

➢ neîncrederea manifestată de către unii elevi și părinți față de actul educativ desfășurat în 

mediul online ; 

➢ integrarea anevoioasa în cultura organizațională a unor cadre didactice. 
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