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Raportul anual al  activității Colegiului „Vasile Lupu”din Orhei 

în anul de studii 2015-2016 

 

         Vremurile pe care le parcurgem în prezent sunt pentru noi, actorii procesului 

instructiv-educativ, o adevărată provocare. Pentru a face față  acestora avem nevoie, 

poate mai mult ca niciodată, de o mobilizare fără precedent a experienței și 

competențelor acumulate de-a lungul anilor, de racordarea acestora la cerințele noilor 

rigori și de o concentrare strictă pe finalitățile educaționale. 

    Activitatea colegiului s-a desfășurat în corespundere cu Planul de activitate pentru 

anul de studii 2015-2016, elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educației,          

Strategia de dezvoltare a Colegiului (2011-2016), prevederile actelor normative emise 

de Ministerul Educației și Regulamentele interne și a urmărit asigurarea cadrului 

formal și formativ de  realizare a misiunii colegiului: Asigurarea calităţii serviciilor 

educaţionale în formarea personalităților cu spirit de inițiativă, capabile de 

autodezvoltare, înarmate cu cunoștințe și competențe necesare pentru angajare 

pe piaţa muncii. 

S-au propus spre realizare următoarele scopuri strategice: 

-  asigurarea calității educației în formarea  profesională a specialiștilor 

competenți și competitivi pe piața muncii; 

- crearea cadrului organizatoric și funcțional favorabil cunoașterii și 

implementării documentelor de politici educaționale. 

Obiective strategice: 

1. Asigurarea  accesului, relevanței și calității serviciilor educaționale în formarea 

de competențe pentru prezent și viitor la absolvenți de colegiu; 

2. Dezvoltarea mecanismelor și procedurilor interne de autoevaluare pentru 

creșterea calității tuturor domeniilor de activitate din colegiu. 

Obiective generale: 

1. implementarea instrumentelor de asigurare a calității educației în activitatea 

didactică; 

2. eficientizarea procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice în 

conformitate cu standardele profesionale; 

3. monitorizarea procesului de implementare a Sistemului de credite de Studii în 

învățămîntul profesional tehnic postsecundar;  

4. consolidarea bazei tehnico-materiale și didactico-metodice a procesului 

educațional;  

5. dezvoltarea parteneriatelor educaționale interinstituționale bazate pe beneficiul 

reciproc al părților. 
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Acțiuni prioritare: 

1. sporirea calității serviciilor educaționale prin accentuarea principiului formativ-

competitițional în corelare cu cel academic; 

2. actualizarea curriculei la disciplinele de cultură generală din perspectiva 

relevanței competențelor necesare pentru viață; 

3. elaborarea / implementarea curriculei bazate pe SCS și necesitățile mediului 

social la disciplinele de specialitate; 

4. asigurarea funcționalității sistemului instituțional de evaluare a competențelor 

școlare din perspectiva curriculară; 

5. creșterea calității activității didactice prin informare, documentare și consultanță 

în domeniul profesional; 

6. dezvoltarea profesională a cadrelor didactice/manageriale prin programe de 

formare acreditate Centrelor de Formare  Profesională Continuă  abilitate ME și 

ale altor parteneri; 

7. instituționalizarea și consolidarea Managementului Calității în colegiu; 

8. îmbunătățirea bazei tehnico-materiale și didactico-metodice a procesului 

educațional în corespundere cu cerințele învățămîntului modernizat; 

9. îmbunătățirea  calității stagiilor de instruire practică din perspectiva formării 

competențelor profesionale competitive. 

10. diversificarea activităților extracurriculare pentru motivarea participării active a 

elevilor în dezvoltarea aptitudinilor în funcție de interese și nevoile personale; 

11. consolidarea  parteneriatelor educaționale și sociale  între instituția de 

învățămînt și cele de aplicație din perspectiva dezvoltării programelor de 

formare profesională și sporirii relevanței studiilor. 

Domenii de activitate: 

a) Politica educațională și strategia dezvoltării instituționale; 

b) Planificarea, realizarea și rezultatele Programului de studii; 

c) Resurse umane; 

d) Elevi ; 

e) Resurse materiale și financiare; 

f) Managementul calității și îmbunătățirea continuă. 
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       Pentru analiza gradului de realizare a obiectivelor propuse voi aplica analiza 

SWOT pentru fiecare domeniu de activitate 

 
1. Politica educațională și strategia dezvoltării instituționale                                           

                            Puncte forte                                                               Puncte slabe                                                  

 

 Prezența Strategiei de dezvoltare a 

învățămîntului vocațional/tehnic pe anii 

2013-2020; 
 Cadrului normativ pentru învățămîntul 

profesional tehnic elaborat: 

1. Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a instituțiilor de învățămînt 

postsecundar și postsecundar nonterțiar; 

2. Regulamentul de organizare a studiilor în 

învățămîntul profesional tehnic, 
postsecundar și postsecundar nonterțiar în 

baza Sistemului de Credite de Studii; 

3. Planul-cadru pentru învățămîntul 
profesional tehnic postsecundar și 

postsecundar nonterțiar în baza Sistemului 

de Credite de Studii Transferabile. 

4.Regulamentul de organizare și desfășurare 
a admiterii la programe de formare 

profesională tehnică postsecundară și 

postsecundară nonterțiară. 
 Ghidul Managementului Calității în 

învățămîntul profesional tehnic aprobat 

și propus spre experimentare  în perioada 

anului 2016; 
 Nomenclatorul domeniilor de formare 

profesională, al specialităților și 

calificărilor pentru pregătirea cadrelor în 

instituțiile de învățămînt profesional 
tehnic postsecundar și postsecundar 

nonterțiar aprobat de Guvern. 

 Proiectul de dezvoltare strategică a 
colegiului. 

 Lipsa Standardelor profesionale ale 

cadrelor manageriale din ÎPT; 

 Lipsa Standardelor profesionale ale 

cadrelor didactice din învățămîntul 
profesional tehnic; 

 Inexistența Standardelor de calitate 

pentru ÎPT; 
 Lipsa  mecanismului, criteriilor  și 

indicatorilor  de evaluare anuală a 

cadrelor didactice; 

 Lipsa unor proceduri specifice ale 
SMC care vizează elaborarea, 

evaluarea periodică și perfecționarea 

continuă a Programelor de Studii. 

Oportunităţi Ameninţări 

 

 Realizarea proiectului de dezvoltare 
strategică pentru anii 2011-2016. 

 Racordarea noului PDS a colegiului la 

prevederile Codului Educației, ale 

noilor politici educaționale. 

 Lipsa unui graft al mecanismelor de 

evaluare internă a calității poate 

duce la o autoevaluare subiectivă. 
 Activitatea Comisiei de Evaluare 

Internă și Asigurare a Calității pe 

substrat de voluntariat riscă să 
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 Crearea condițiilor de experimentare a 

Ghidului Managementului Calității în 
învățămîntul profesional tehnic în 

vederea instituționalizării și 

consolidării sistemului de management 
al calității pe perioada anului 2016 . 

 Punerea în aplicare a Regulamentelor 

de funcționare a infrastructurii 

calității. 
 Elaborarea unui Plan de îmbunătățire 

continuă a calității educației în baza 

Raportului de autoevaluare privind 
instituționalizarea SMC penru 

semestrul II al anului de studii 2015-

2016. 

 Realizarea  îmbunătățirii continue  a 
calității  în baza chestionarelor de 

diagnoză și a analizei SWOT, PESTE. 

 Participarea cadrelor didactice cu 

experiență în grupurile de lucru de 
elaborare  a Planurilor de învățămînt la 

noile specialități și a Curriculumului 

pentru ÎPT. 

piardă din eficiența și eficacitatea 

activității. 
 Lipsa unui Manual (Ghid) al calității 

diminuiază sistemul de gestiune a 

calității. 

2. Planificarea, realizarea și rezultatele Programului de studii. 

Puncte forte Puncte slabe 

 

 Prezența cadrului normativ pentru 

programele de formare profesională: 

 
1.Planul – cadru de învățămîntul 

profesional tehnic în baza SCS; 

2. Planuri de învățămînt elaborate pe 

specialități, conform nomenclatorului 
domeniilor de formare profesională, a 

specialităților și calificărilor, aprobate de 

către Ministerul Educației. 
3. Nota explicativă la Planurile de 

învățămînt, care descrie concepția formării 

specialistului și finalitățile de studii, 

exprimate în competențe profesionale 
conform Cadrului Național al Calificărilor. 

4.Cadrul de referință al curriculumului 

pentru învățămîntul profesional tehnic, 
aprobat de Consiliul național pentru 

curriculum. 

 

  Structura  Curriculumului la unele 

discipline  de specialitate nu 

corespunde întocmai prevederilor 
metodologice ale teoriei curriculare 

Cadrului de referință al 

curriculumului pentru învățămîntul 

profesional tehnic a fost elaborat și 
oferit spre finele semestrului II. 
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 Curricula pe unități de curs 

(discipline/module) elaborată în baza SCS 

asigură realizarea competențelor 
planificate. 

 Proiectarea activității didactice este  

orientată spre formarea interconexă a 
cunoștințelor, capacităților și atitudinilor. 

 Conferirea calificărilor conform 

Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională/Suplimentul la diplomă 
reflectă Programul de studii. 

 Management eficient a procesului de 

învățămînt: 

1.Programul de studii se realizează - în 
conformitate cu Regulamentul de 

organizare   a Studiilor. 

2.Catedrele activează în baza planurilor 
strategice și operaționale. 

3.Orarul lecțiilor reflectă prevederile 

planului de învățămînt și cerințele impuse 

normării timpului de învățămînt pe 
semestre, săpămîni, zi. 

4.Orele de studiu individual, ghidat de 

profesor, se realizează după un orar 
distinct. 

5. Schema orară prevede desfășurarea 

stagiilor de practică. 

6.Orarul tezelor/examenelor semestriale 
corespunde documentelor normative. 

7.Desfășurarea eficientă  și eficace a 

procesului de predare-învățare-evaluare 
8.Activitățile, durata și locul stagiilor de 

practică corespund cerințelor 

regulamentare.   

9.Evaluarea cunoștințelor și 
competențelor acumulate în 

instituțiile/organizațiile de bază, se 

realizează conform programului stagiului 
de practică și a criteriilor prestabilite. 

10.Evaluarea rezultatelor academice se 

realizează în conformitate cu cerințele 

existente, privind tipurile, formele și 
modalitățile de evaluare. 

 Programul de studii asigură posibilitățile 

de continuare a studiilor în următorul 
ciclu. 

 Conținuturi tematice curriculare 

depășite de timp, neactualizate. 

(psihologie). 
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Oportunităţi Ameninţări 

 

 Racordarea Planului Strategic de 

dezvoltare Instituțională la cadrul 
normativ/politicile educaționale actuale. 

 Participarea în grupurile de lucru pentru 

elaborarea Curriculumului la specialitate 

pentru ÎPT. 
 Realizarea îmbunătățirii continuie a 

calității programelor   de formare 

profesională (analiza periodică a realizării 
Planului de acțiuni privind asigurarea 

calității educației, raportarea activității 

lunare CEIAC). 

 Asigurarea cu auxiliare  a tuturor 

disciplinelor de studii. 

 Lipsa suporturilor de curs la 

disciplinele de specialitate. 

3.Dezvoltarea  curriculară 

                            Puncte forte                                                                   Puncte slabe                                                  

 Planuri de învățămînt elaborate în baza 

SCS; 

 Cadrul de referință al curriculumului 
pentru Învățămîntul profesional Tehnic. 

 Programe de studii/curriculumuri 

elaborate pentru disciplinele de 

specialitate în baza SCS. 
 Prezenţa curriculelor , planurilor de 

învăţămînt, auxiliarelor  şcolare la 

disciplinele ciclului liceal. 
 Inițierea sistemului de închiriere legală a 

manualelor. 

 Asigurarea cu manuale (90 %) a  elevilor  

la disciplinele ciclului liceal. 

 Organizarea ineficientă a 

implementării Curriculum-ului la 

cursurile opționale și cele de libera 
alegere. 

 Insuficiență de manuale la unele 

discipline de specialitate. 

 Lipsa de materiale suport pentru 
activitatea de învățare individuală 

ghidată a elevilor. 

Oportunități Amenințări 

 Implementarea SCS la specialitățile 

„Pedagogie preșcolară”  și „Asistență 

socială”, „Sport și pregătire fizică”. 

 Elaborarea curriculei pe unități de curs 
unde sunt lipsă.  

 Elaborarea pachetului de materiale 

necesare pentru diferite tipuri de 
practică. 

 Formarea la elevi a competențelor 

transdisciplinare  și transversale prin 

promovarea disciplinelor opționale în 

 Baza materială slabă a 

laboratoarelor /  catedrelor 

deminuiază realizarea unor 

solicitări ale curriculumurilor 
modernizate. 

 Promovarea curriculum-ului 

opţional uniform nu dezvoltă 
caracterul formativ al învățării  

individuale. 

 Lipsa  ghidurilor metodologice de 

aplicare a curriculei în ÎPT știrbește 
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corespundere cu interesele și 

aptitudinile elevilor. 

 Valorificarea  abilităţilor  individuale  
ale  elevilor la diferite 

concursuri/activități extracurriculare. 

din calitatea Programului de formare 

profesională. 

 

4. Dezvoltarea  resurselor  umane 

Puncte forte Puncte slabe 

 Cadre didactice angajate conform 

cadrului normativ. 

 Calificarea profesională a cadrelor 

didactice corespunde cerințelor 

domeniului de formarea profesională, 

fapt ce asigură realizarea optimă a 

Programelor de studii. (96 % din 

personal dispun de studii superioare, 

4% - studii medii de specialitate). 

 Ponderea cadrelor didactice titulare 

domină mult asupra celor cumulare: 

87%: 13%. 

 79% din personalul didactic dețin 

grade didactice. 

 Experiență profesională bogată (peste 

70% au stagiul de muncă în domeniu 

mai mare decît 18 ani). 

 Vîrsta fiziologică medie a personalului 

didactic: 46 ani. 

 Practicarea formării   continue  în  

cascadă    a profesorilor din instituție  

prin extinderea Programelor naționale. 

 Program de mentorat pentru cadrele 

didactice tinere, debutante. 

 Posibilitatea de a învăţa din experiența 

profesională a unor colegi. 

 Personal didactic  auxiliar calificat  

(toți – peste 18 ani  de experiență 

profesională, din  3 pedagogi sociali  2 

dețin grad didactic ). 

 

 

 

 Implicarea insuficientă din partea 

unor pedagogi, privind aspectele: 

centrarea activității didactice pe 

nevoile elevului, informatizarea 

procesului educațional, utilizarea 

TIC-ului. 

 Implicarea slabă a cadrelor 

didactice  în elaborarea unor 

auxiliare curriculare, manuale și 

mijloace de învățămînt în 

domeniul profesional. 

 Participarea ineficientă/lipsa unor 

membrii ai catedrelor la 

activităţile extracurriculare. 

 Motivarea scăzută a personalului 

didactic și de conducere de a 

avansa profesional prin susținere 

de grade didactice. (60% din 

cadrele de conducere - nu dispun 

de grad managerial); 

 21% din personalul didactic nu 

dispun de grade didactice. 

 Lipsa  iniţiativei  în  acţiuni  de  

organizare, planificare, 

coordonare  şi  luarea  deciziilor  

din  partea  unor  cadre  didactice. 
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Oportunități Amenințări 

 

 Deschiderea   echipei   manageriale /a 

majorității  cadrelor didactice  către  
schimbare/perfecționare. 

 Participarea  activă  la activităţi de 

formare și informare a personalului 

didactic: conferințe, mese rotunde, 
ateliere,training-uri, seminare  etc. 

 Încadrarea pedagogilor  în procesul de  

atestare/ formare continuă; Participarea, 
o dată la 3 ani,  la programe de 

dezvoltare profesională. 

 Instituționalizarea și dezvoltarea SMC 

în instituție. 
 

 

 Lipsa cadrelor didactice calificate 

pentru discipline de  profil  îngust . 
 Neglijarea atribuțiilor de către unii 

diriginți în activitatea de mentori  în 

implementarea Strategiei de 

reducere a absențelor și a 
abandonului școlar. 

 Activitate dezinteresată a unor cadre 

didactice și auxiliare în 
modernizarea procesului 

educațional, formarea/dezvoltarea 

competențelor digitale. 

                                  5. Elevii 

 

Puncte forte 

 

Puncte slabe 

 Recrutarea elevilor se face prin 

proceduri stipulate în Regulamentul de 

admitere, conform Nomenclatorului 

domeniilor de formare profesională și 

a Planurilor de admitere aprobate  de 

Guvern. 

 Se face consilierea elevilor la 

întocmirea Contractului anual de 

studii. 

 Constituirea formațiunilor de studii cu 

un efectiv nu mai mare decît 30 elevi, 

repartizarea în subgrupe  pe la orele de 

studiu a limbilor străine, informaticii, 

ritmicii, stagiilor practice. 

 Asigurarea dreptului elevilor la 

mobilitatea academică. 

 Nivelul bun  de promovarea a 

elevilor:pe parcursul studiilor  la 

examenele de bacalaureat, la 

examenele de calificare. 

 Popularizarea ineficientă a noilor 

Programe de formare profesională 

(concursul mic la admitere sau 

chiar lipsa concursului). 

 Rata absolvenților în raport cu 

numărul elevilor înscriși la anul I 

de studii (din 190 elevi admiși:138 

au absolvit) 72,63% 

 % mic al angajării absolvenților în 

cîmpul muncii: 

 Organizarea ineficientă a 

alimentației elevilor din cauza 

lipsei cantinei pentru elevi. 
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 Competivitatea absolvenților de 

colegiu pe piața muncii. 

 Mediul școlar satisface nevoile și 

așteptările elevilor (săli de clasă, sală 

pentru sport, sală de festivități, 

cabinete, laboratoare, bibliotecă, sală 

de lectură corespund cerințelor 

sanitaro-igienice, conectarea la internet 

a căminelor, bibliotecii, cazare.) 

 Participarea în organe de 

autoguvenanță a elevilor. 

 Acordarea concediului academic în caz 

de incapacitate de învățare. 

 Asigurarea  elevilor cu Carnet de elev 

și cu Carnet de note (matriculă), care 

confirmă obținerea statutului de elev. 

 

 

 

 

 

 

Oportunități Amenințări 

 Îmbunătățirea în continuare a 

frecvenței elevilor la orele didactice 

prin implementarea strategiei de 

reducere a absențelor și a abandonului 

școlar. 

 Implementarea Metodologiei de 

urmărire a traseului profesional al 

absolvenților învățămîntului 

profesional tehnic. 

 Finalizarea Stagiilor de practică prin 

susținerea Raportului de practică. 

 Îmbunătățirea în continuare a mediului 

școlar. 

 Admiterea la programele de 

formare profesională tehnică 

postsecundară nonterțiară la 

specialitățile de profilul pedagogic 

a candidaților cu Diplome de BAC 

va duce la sistarea înmatriculării, 

respectiv reducerea simțitoare a 

numărului de elevi și micșorarea 

atractivității instituției. 

6. Dezvolatrea resurselor  materiale și financiare 

Puncte forte Puncte slabe 

 

 Bază  tehnico-materială  didactică 
adecvată  procesului  educaţional 
eficient. 

 Existenţa  a 2 cabinete  de informatică 
asigurate cu computere  ( 30 b) 
laboratoare  de chimie  și fizică; 

 

 Existenţa  unui  număr  mic  de  
cabinete, ateliere  şi  laboratoare  
funcţionale, care  ar  permite  
asigurarea programelor de formare 
profesională. 

 Dotarea insuficientă cu inventar  
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  Funcționarea bibliotecii/completarea 
permanentă cu literatură editată; 

 Sală pentru sport, de festivităţi. 

 Consolidarea bazei tehnice multimedia a 
instituției (59 computere, o tablă 
interactivă, 2 proiectoare, 2 leptop-uri); 

 Asigurarea laboratorului de chimie cu 
reactive chimice conform solicitărilor 
curriculum-ului axat pe competențe. 

 Asigurarea bucătăriilor din cămine cu 
apă caldă curgătoare . 

 Satisfacerea solicitărilor elevilor pentru 
cazare în cămin la 100%.Starea 
căminelor corespunde normelor tehnice 
și igienă-sanitare stabilite. 

 Extinderea rețelei de internet a instituției 
(asigurarea cu calculatoare conectate la 
internet a căminelor de elevi, a 
bibliotecii) . 

 Schimbarea ferestrelor din termopan în 

blocul 2 de studii , la atelierele pentru 
activitățile practice  (6 ferestre, 4 uși) 
(conservarea a 30% la sută din energia 
termică ); 

 Completarea cu scaune noi (120 b.) a 4 
săli de clasă, înlocuirea tablelor școlare 
nefuncționabile cu altele 3 noi; 

 Completarea cu echipament tehnic a 

căminelor pentru elevi ( 1 frigider, 50 
noptiere). 

 

sportiv a sălilor pentru sport. 
 Fonduri financiare insuficiente 

pentru satisfacerea nevoilor 

instituţiei (renovare,dotare). 
 Sălile de curs /laboratoarele nu sunt 

dotate cu echipament tehnic 
modern. 

 Lipsa utilajului modern pentru 
unele disciplinele de profil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunităţi Ameninţari 

 

 Completarea cu echipamentul sportiv 
necesar  pentru  activitățile de sport. 

 Achiziționarea de  mijloace tehnice 
performante:computere,proiector, lap-
top,copiator, tablă interactivă. 

 Renovarea mobilierului,inventarului 
tehnic depășit de timp. 

 Completarea cu echipament tehnic modern  
a căminelor pentru elevi. 

 

 Fonduri  financiare  insuficiente 
pentru dezvoltarea bazei materiale a 
instituției. 

 Acces redus a membrilor catedrelor la 
bibliografia electronică din cauza 

neconectării la internet a computerelor 
de la catedre și a competențelor 
degitale limitate la unele cadre 
didactice. 

 Implicarea  slabă în proiecte de 
atragere a surselor extrabugetare 
pentru dezvoltarea  BTM a instituției. 
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7. Managemenul calității 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituirea în instituție a Politicii 

educaționale  de asigurare și îmbunătățire 

continuă a calității: 

- Regulamente de funcționare a 

infrastructurii calității; 

- Programul obiectivelor prioritare 

de asigurare și îmbunătățire 

continuă a calității la nivel de 

instituție/Strategia de îmbunătățire 

a calității. 

 Ateliere de formare a directorului/ 

coordonatorului CEIAC în vederea 

instituționalizării  și dezvoltării SMC. 

 Instituirea în colegiu a structurii 

organizatorice a SMC și a 

responsabilităților respective. 

 Lipsa instrumentelor și a indicatorilor 

de evaluare  a calității (graft). 

 Formarea insuficientă a membrilor 

CEIAC. 

 Lipsa instrumentelor de prelucrare a 

rezultatelor chestionarelor/testărilor. 

 Lipsa standardelor ocupaționale. 

 Demers participativ insuficient de 

implicare a elevilor, angajaților și 

altor părți interesate în îmbunătățirea 

continuă a calității. 

Oportunități Amenințări 

 Analiza de către responsabilii de 

subdiviziuni, șefii de catedre a punctelor 

slabe din chestionare și trasarea măsurilor 

corective. 

 Reflectarea în Planurile de activitate a 

catedrei a obiectivelor specifice de 

asigurare și îmbunătățire a calității. 

 Realizarea îmbunătățirii continue a 

managementului calității prin proceduri 

specifice care vizează perfecționarea 

continuă a Programelor  de studii. 

 Analiza măsurilor și activitățile de 

îmbunătățire  continuă, întreprinse de 

catedre în ultimii 5 ani și eficiența 

acestora. 

 Asigurarea transparenței informațiilor de 

interes public . 

 Evaluarea periodică a personalului 

didactic și a cursurilor de către elevi. 

 Corelarea  insuficientă a 

implementării SMC cu PSDI 

(elaborat în 2012). 
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1.Informaţii  despre  elevi. Calitatea  instruirii. 

 
1.1. Contingentul  de  elevi 

   La  începutul  anului  de studiu  2015-2016 (01.10.2015)  contingentul  beneficiarilor 

educaționali constituia  511 elevi, din  ei – 338  elevi  şi-au  făcut  studiile  în  bază  de  

buget  şi  173  elevi – în  bază  de  contract (tabelul  1). 
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.  

Pedagogia  

învăţămîntului 

primar 

44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 32 12 0 

Pedagogia 

preşcolară 
194 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 

33 23 10 155 

Asistenţă 

socială 
253 11 2 0 6 1 1 1 0 0 0 0 

41 30 11 201 

Instruire 

tehnologică 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 15 5 0 

Total  511 16 4 0 8 2 1 1 0 0 0 1 138 100 38 356 

 
Tabelul nr.1 

 

  Pe  parcursul  anului  şcolar  au  fost  exmatriculaţi  16 elevi,  (vizavi de 18 

elevi exmatriculați în anul de studii 2014-2015) dintre care: 

 4 elevi – pentru nereușită academică; 

8 elevi – la solicitare proprie; 
2 elevi – pentru lipsuri  nemotivate de la ore; 
1 elev - pentru neachitare a taxei de studii 
1 elev - a decedat 

Au  finalizat  anul  de  studii  2015-2016 – 494  elevi, 1 elev a  solicitat concediu 

academic.  
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1.1 Calitatea  instruirii 

 

Reuşita  academică  a  elevilor, la nivel de specialități  este  redată  în  tabelul nr. 2 

și confirmă: 

 

Specialitatea 

nr. de elevi  Note de 

 
4-1 

re
st

a
n

ţi
er

i 

%
  

re
u

şi
te

i 

L
a
 

0
1
.1

0
.1

5
  

  
  

  
L

a
 

0
1
.0

6
.1

6
 

 

 10-9   9-7  7-5  

Pedagogia învăţămîntului primar  

44 44 
 

17 23 4 0 0 100% 

Pedagogia preşcolară 194 188 
 

12 116 54 6 6 97% 

Asistenţa socială 253 242 
 

10 110 101 21 21 91% 

Instruirea tehnologică 20 20 
 

4 12 4 0 0 100% 

TOTAL: 511 494 
 

43 261 163 27 27 
 

 

%    9% 53% 33% 
 

   5% 95% 

                                                                                                                           Tabelul nr.2 
 243  elevi (9 %)  reuşesc  pe  note  de la  „9” la  „10”; 
292 de elevi (53 %) au  reuşita  apreciată  cu  note  de  la  „7”  la  „9”; 

163  de elevi ( 33 %) au  reuşita  apreciată  cu note  de la  „5” la „7”; 

27 elevi (5  %)   nu  reuşesc  la  1-2-3 discipline  şi  au  fost  declaraţi  restanţieri, dintre 

care la specialitatea: 

 Asistență socială – 21   restanțieri și % promovabilității este de 91  ; 

 Pedagogia preșcolară –  6 restanțieri  % promovabilității este de 97  ; 

Coeficientul promovabilității la nivel de instituție este de  95  %. După sesiunea 

repetată elevii corigenți n-au rămas. 

Analizînd  reuşita  şcolară  pe  grupe (diagrama 1), constatăm: 

 
                                                                                                                                      Diagrama nr.1 
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 Cea  mai  mare  notă  medie  a  reuşitei  o au  elevii  grupei  41 PÎP – media  
anuală  - 8,70; 

 Cea  mai  mică  medie  anuală a reușitei – elevii  grupei  23 AS - media  anuală 

– 6,65. 
Se atestă o creștere nesemnificativă a reușitei în sem.II comparativ cu sem.I la toate 

grupele. 
 Nota  medie  a  reuşitei  la  nivel  de  instituţie  este   7,63   (cu 0,05  mai mare ca în 

anul precedent de studii, cînd a fost 7,58 ). 

    Diagrama  2  ne  permite  să  analizăm  reuşita  elevilor  pe  specialităţi: 

 

                     

 

Diagrama nr.2 

 Cea mai  bună  reuşită  anuală  au  înregistrat-o elevii  de la  specialitatea  
„Pedagogia  învăţămîntului  primar” – media anuală  8,60 ; 

 Cea mai scăzută medie anuală – elevii de la  specialitatea „Asistență 

socială”  7,33.    

Calitatea studiilor  pentru  elevii  anului  I  este  reflectată  în  tabelul  3. 

 

Specialitatea  
PP  anul I de 

studii 

AS anul I de 

studii 

Media notelor  la admiterea 2015 (MC) 8,08 7,50 

Media notelor  în semestrul I 6,88 6,67 

Media notelor în semestrul II 7,28 7,28 

Media anuală a notelor  7,08 7,00 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                           Tabelul nr.3 

         Analizînd  media  notelor  din  certificatul  de  studii  gimnaziale  şi  media  notelor  

la  sesiunile  de  examinare  în  colegiu  constatăm  o supraapreciere a elevilor în 

6,5

7

7,5

8

8,5

9

PÎP PP AS IT

8,60

7,69

7,33

8,37

Nota medie anuală pe specialitate,
anul de studii 2015-2016 
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gimnaziu, nota medie anuală fiind cu 1 punct mai mică în colegiu la specialitatea 

„Pedagogie preșcolară” și cu 0,67 puncte la specialitatea „Asistență socială”.  

     Totodată, media notelor mai mare la sesiunea de vară, la ambele specialități, ne dă 

dreptul să concluzionăm că profesorii din colegiu depun efort sporit în vederea formării 
competenței cheie „a învăța să înveți”. 

1.3.    Examenele  de  BAC 

    Au  solicitat  examenele  de    BAC  98  de candidaţi, din ei 20 candidați restanţieri ai 

sesiunilor anterioare, dintre care 7- nici nu s-au prezentat la examene (1 motiv de boală).  

 Au  promovat  examenele  de  bacalaureat  85de  elevi; 

 N-au promovat examenele de bacalaureat  13 elevi ( 4  elevi ai anului III de studii 

și 9 ai anului IV).  

Rezultatele  examenelor  de  bacalaureat pentru elevii anului III de studii sînt  

prezentate  în  tabelul  4                                                                    
Nr. Note Rezultatele examenelor  BAC- 2016 

la disciplina 

Total 

note  

L.,lit.rom. L.fr. L.eng. Istoria Geogr. Biolog. Chim. Mat.  

1. „10” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. „9” 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

3. „8” 7 3 1 10 3 3 1 0 28 

4. „7” 23 9 2 13 9 3 1 2 62 

5. „6” 24 20 4 24 11 13 0 2 98 

6. „5” 22 28 9 28 10 15 0 2 114 

7. „4” 1 0 0 1 1 0 0 0 3 

8. „3” 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

9. „2” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. „1” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nr. de elevi 77 60 17 77 34 35 2 6  

Media 6,16 5,78 5,88 6,00 6,08 6,34 7,50 6,00 6,06 

5,83  

Note insufic. 1 0 0 2 1 0 0 0 4 

%promovab. 98,7 100 100 97,4 97,05 100 100 100 94,87 

% calităţii 9,09 5,00 11,76 12,98 8,82 11,42 50,00 100 9,74 

 
Tabelul nr.4 
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        Au  fost promovate de către toți elevii – examenele de bacalaureat la disciplinele 

limbă franceză, limbă engleză , biologie, chimie și matematică  -   % promovabilității - 
100%. Au note insuficiente 4 elevi  ai anului III de studii (doi- la istorie, unu la limba și 

literatura română și un elev la geografie).  

 Media notelor examenelor de BAC la nivel de disciplină este redată în diagrama nr.3.  

 
 

               
                                                                                                                                    Diagrama nr.3 

 

Total cei  98 elevi care au participat la sesiunea de BAC-2016 au primit 13 note 

insuficiente, 4 elevi restanţieri BAC 2015 n-au  susținut cîte  2 examene și 9 elevi n-au 

susținut un singur examen. 

      Curba de distribuție a notelor ne permite să concluzionăm că cei  mai  mulţi  elevi ai 

anului III de studii – 114 - au  obţinut  la  examenele  de  BAC – 2016, note  de “5”  

(graficul  1). 
 

 
                                                                                                                                             Graficul nr.1 

Rata  promovabilităţii – 94,87%. Media notelor 6,06. 
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            Rezultatele sesiunii de bacalaureat a candidaților din colegiu comparativ cu 

anii anteriori  sînt redate în tabelul nr.5 : 

 

Criterii BAC 2012 BAC 2013 BAC2014 BAC 2015 Bac 2016 

% calității 

% eficacității 
% promovabilității 

Media notelor 

25,29 

64,64 
97,81 

6,93 

15,95 

41,76 
97,66 

6,34 

13,00 

35,91 
78,76 

6,12 

12,43 

35,06 
82,74 

6,20 

 

9,86 

29,93 
94,87 

6,06 

Tabelul 5 

     Media generală la examenele de BAC-2016  este 6,06 vis-a-vis de    6,00   în 

2015,  iar rata de promovabilitate este  94,87 ; în anul 2014 fiind 81,63 %   . 

Performanțele elevilor BAC-2016   sînt în creștere cu 0,06 puncte comparativ cu 

anul 2015 . 

Analiza  comparativă  a  rezultatelor  sesiunii  de  bacalaureat-2016  în  colegiu  

cu  cea  la  nivel  de  ţară  este redată în  tabelulul  nr. 6: 

                                                                                                                                      Tabelul  nr.6 

 

 

1.4. Examenele de absolvire a colegiului. 

 

 Au fost admiși la examenele de absolvire a colegiului 138 de  candidați: 

 44 elevi la specialitatea „Pedagogia învățămîntului primar”;  

 33  elevi la  specialitatea „Pedagogia preșcolară”; 

 20  la specialitatea „Instruire tehnologică” ; 

 41  la specialitatea „Asistență socială”. 

 Au promovat examenele de absolvire – 138 candidați. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Criterii pentru  

comparaţie 

Colegiul    „Vasile  

Lupu”  

Colegii  Licee 

teoretice 

În  ţară 

 

Rata de 

promovare 
 

N-au  promovat  

examenele  în  
actuala  sesiune 

 

94,87% 

 
 

5,13 % 

 

47,86% 

 
 

52,14 % 

 

86,33% 

 
 

13,67% 

 

62,42% 

 
 

37,58% 
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Tabloul reușitei elevilor la examenele de absolvire pe specialități și discipline‚ este 

redat în tabelul nr.7:        

                                                                                     

Tabelul 7 

Nr. 

d/o 

Specialitatea  Numărul 

candidați- 

lor admiși 

 la examene 

Disciplina de 

examinare  

Note Media 

notelor 

% 

calității 

”10” ”9” ”8” ”7” ”6” ”5”   

 

1 

 

Pedagogia 

învățămîntului 

primar 

 

44 

Pedagogie şi 

met. particul. 
12 15 11 5 1 0 8,72 86,36 

L.rom. și 

met.predării 

12 16 11 4 1 0 8,77 88,63 

Curs elem. de 

mat. și met.pred. 

11 13 15 5 0 0 8,68 88,63 

Total:   35 44 37 14 2 0 8,72 87,87 

 

2 

 

Pedagogia 

preșcolară 

33 

 

Pedagogie și 

met.particulare 
10 10 4 7 2 0 8,57 72,72 

Met.dezv.vorb 

lit.pt copii/c. ex; 
9 11 8 5 0 0 8,72 84,84 

Psihologie  9 8 7 8 1 0 8,48 72,72 

Total:   28 29 19 20 3 0 8,59 76,76 

 

3 

 

Instruire 

tehnologică 

 

20 

 

Pedagogie,  

psihologie şi 

metod.predării 

ed.tehnologice; 
 

Tîmplărie , 

lăcătuşărie , 

tehn.pr. lmn. şi 

metal. (băieţi). 

Construire, 

model.  prezent. 

Artisticăconfecţ.  

Arta culinară 

(fete). 

 

Tehnologia 

împlet.din fibre 

vegetale. 

Ceramica(băieți)  

Prelucrarea artistică 

a textilelor. Arta 

tricotului (fete). 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

8,10 

 

 

 

8,65 

 

 

 

 

 

 

8,95 

 

 

65,00 

 

 

 

90,00 

 

 

 

 

 

 

90,00 

 Total:   16 17 16 7 4 0 8,56 81,66 

 

4 

 

Asistență 

socială 

41 

 

Sociologia; 12 7 7 7 8 0 8,19 63,41 

Psihologia; 9 9 6 11 6 0 8,1 58,33 

Teorie, metode 

și tehnici ale 

asist.sociale. 

13 8 6 10 4 0 8,40 65,85 

Total:   34 24 19 28 18 0 8,23 62,68 
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Media generală a notelor la examenele de absolvire  este de 8,52, coeficientul 

calității - 76,81%. 

Diagrama nr.4 ne reflectă nota medie la examenele de absolvire în plan 

comparativ, pe specialități. 
 

 
 

Diagrama nr.4 

 

Cele mai bune rezultate le-au obținut absolvenții de la specialitatea   „Pedagogia 

învățămîntului primar”  (NM=8,72). Cea mai mică notă o au absolvenții de la 

specialitatea „Asistenţă socială” (NM=8,22). 

 

 
 

 

Graficul nr.2 

   Graficul frecvenței notelor  ne confirmă  cea mai frecventă notă luată de absolvenți 

la examenul de absolvire la toate specialitățile este nota „8”. 
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Cei  138  absolvenți din colegiu au obținut la cele  trei  examene de absolvire:  

- note de „10” – 113 elevi; (27,29%) 

- note de „ 9” – 114 elevi; (27,54%) 

- note de „ 8” – 91elevi; (21,98%) 

- note de „7” – 69 elevi; (16,67%) 
- note de „6” -  27 elevi. ( 6,52%) 

Calitatea studiilor absolvenților din  colegiu confirmată de evaluarea finală se 

eșalonează astfel: 

1. specialitatea  „Pedagogia învățămîntului primar” - % calității – 87,87% 

2. specialitatea „Instruire tehnologică” - % calității – 81,66% ; 

3. specialitatea  „Pedagogia preșcolară” - % calității – 76,76% ; 

4. specialitatea  „Asistență socială”  - % calității – 62,68 % .  

 

Rezultatele examenelor de absolvire 2016, la nivel de discipline 

Tabelul nr.8 

Nr.d/o  Specialitatea Grupa  Media notelor la examenele Nota 

generală 

L.rom și 

met.predării 

Pedagogie  

și met.part. 

Curs elem. de 

matem.și met.pred. 
 

1 Pedagogia 

învățămîntului 

primar 

41 
42 

9,00 
8,76 

8,69 
8,76 

8,73 
8,61 

8,80 

8,63 

 Media notelor la 

disciplină 

 8,77 8,72 8,68 8,72 

 

 

2 

 

 

Pedagogia 

preșcolară 

 Media notelor la examenele  

met. dezv. 

vorbirii lit.pt 
cop.cit expre. 

Pedagogie 

Și 
met.predăr  

Psihologie  

41 

42 

8,68 

8,76 

8,56 

8,58 

8,62 

8,35 
8,62 

8,56 

 Media notelor la 

disciplină 

 8,72 8,57 8,48 8,59 

 

 

 

3 

 

 

 

Instruire 

tehnologică 

 Media notelor la examenele  

Pedagogia,  

psih. metod. 

pred.ed.tehn. 

Tîmpl., 

lăcăt./ 

mod. 

artistică a 

confecț. 

Tehnol.împletit./ 

prelucr.textil. 

41 8,10 8,65 8,95 8,56 

 

 

4 

 

 

Asistență socială 

                Media notelor la examenele  

Sociologia  Psihologia  Teorie, met.și tehnici 

ale as.soc. 

41 

42 

8,00 

8,40 

7,95 

8,25 

8,00 

8,80 
7,98 

8,48 

 Media notelor la 

disciplină 

 8,20 8,10 8,40 8,23 

 Nota medie gen.     8,52 
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Analizînd rezultatele elevilor absolvenți la nivel de discipline constatăm: cele 

mai bune rezultate s-au înregistrat: 

 

- la specialitatea „Pedagogia învățămîntului primar” –  la disciplina „Limba 

română și metodica predării”, media notelor  - 8,77  coeficientul calității 

88,63%. 

- la specialitatea „Pedagogia preșcolară” – la disciplina: „Metodica dezvoltării 

vorbirii, literatura pentru copii ”, media notelor – 8,72  coeficientul calității – 

84,84%. 

- la specialitatea „Instruire tehnologică” – la disciplina „Tehnologia împletitului 

din fibre vegetale. Ceramica (băieții). Prelucrarea artistică a textilelor. Arta 

tricotului ”, media notelor – 8,95, coeficientul calității – 90,00%. 

- la specialitatea „Asistență socială” – la disciplina „Teorie, metode și tehnici ale 

asistenței sociale”, media notelor – 8,40 coeficientul calității – 65,85%. 

La nivel de grupe cea mai bună reușită la examenele de absolvire au demonstrat-o : 

- la specialitatea „Pedagogia învățămîntului primar” – grupa 41 , media 

notelor la cele 3 examene de absolvire – 8,80. 

- la specialitatea  „Pedagogia preșcolară” – grupa 41, media notelor la cele 3 

examene de absolvire – 8,62. 

- la specialitatea  „Instruire tehnologică” – grupa 41 , media notelor la cele 3 

examene de absolvire – 8,56. 

- la specialitatea „Asistență socială” – grupa 42, media notelor la cele 3 

examene de absolvire – 8,48. 

    Cea mai mică medie a notelor dintre toate grupele au obținut-o elevii grupei 41,  

„Asistență socială”,  disciplina – „Psihologie” – 7,95. 

   Concluziile și propunerile făcute de Evaluatorii externi, în persoana președintelui 

Comisei de Examinare și Calificare și a specialităților din instituțiile de aplicație 

(grădinițe, școli primare ) sunt : 

- specialiștii din cadrul Colegiului Pedagogic ,,Vasile Lupu”, Orhei dețin cele 

mai eficiente strategii de formare a unui specialist de calitate din sistemul 

educațional, adevăr confirmat prin răspunsurile calitative ale absolvenților 

acestei instituții, care au demonstrat un echilibru între deținerea abilităților 

cognitive și a celor comportamentale. 

- Absolvenții cunosc, înțeleg şi explică semnificația teoriilor, concepțiilor, 

legităților, principiilor aferente disciplinelor vizate pentru examenele de 
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absolvire; analizează critic diferite probleme ale teoriei şi practicii 

educaționale, demonstrând priceperi de exprimare concisă a ideilor, prin 

susținerea propriilor opinii privind anumite fenomene educaționale din 

societatea contemporană.  

- sunt capabili să analizeze şi să interpreteze,  să se expună pe marginea 

proceselor şi fenomenelor specifice activității educaționale şi să ofere unele 

soluții practice în sensul îmbunătățirii calității acestuia. 

În vederea susținerii convingerilor frumoase, concepute şi promovate de 

profesorii Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei, evaluatorii externi  

recomandă:  

 Axarea mai mult pe personalitatea preșcolarului și a cadrului didactic în 

cadrul procesului educațional, determinate de valorile societății. 

 Centrarea mai detaliată pe analiza laturilor educaţiei. 

 Analizarea studiilor de caz şi a jocului de rol în cadrul orelor de pedagogie  

ca modalităţi de formare a competenţelor profesionale. 

 Elaborarea în mod centralizat a mijloacelor de învatamânt cu caracter 

informativ practic – aplicativ, referitor la starea națiunii și necesitățile ei, a 

problemelor educaționale strigente a societății contemporane. 

 Dezvoltarea și promovarea relațiilor de parteneriat cu diverse instituții 

sociale ale statului, întru realizarea politicilor educaționale centrate pe 

copil. 

 Elaborarea subiectelor teoretice și activităților practice pentru examenul la  

pedagogie mai clar, concis, explicit. 

Au demonstrat cunoștințe profunde și abilități formate prin răspunsurile 

detaliate, logic argumentate  limbajul cult, explicit și consecvent următorii absolvenți: 

1. Plinschi Cătălina  – 9,62 – 42 PÎP; 

2. Vîrtosu Corina – 9,61 – 41 PÎP; 

3. Hacina Ana – 9,58 – 42 PÎP; 

4. Negară Victoria – 9,55 – 41 PÎP; 

5. Popa  Dorina  - 9, 51 – 41 PÎP; 

6. Țugui Daniela – 9,26 – 41 PP; 

7. Voica Cristina – 9,25 – 41 PP; 
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8. Pavliuc Ana – 9,16 – 42 PP; 

9. Carp Adelina – 9,12 – 41 PP; 

10. Borodulin Ion – 9,50 – 41 IT; 

11. Macrinici Efrosenia – 9,46 – 41 IT; 

12. Covcaliuc Carolina – 9,43 – 41 IT; 

13. Șova Alina – 9,72 – 41 AS; 

14. Ursu Adriana – 9,58 – 41 AS; 

15. Streleț Mihaela – 9,56 – 42 AS; 

16. Sînchetru Andriana – 9,53- 42 AS. 

Cu regret, au fost și unele răspunsuri slabe care au scos în evidență: 

-  răspunsuri fragmentate, superficiale lipsite de exemplificări, argumentări, fără 

structură logică (psihologie, 41 AS);  

- prezentarea incompletă a răspunsurilor, în unele cazuri fiind excluse 

exemplificările, argumentele de rigoare, conexiunea aspectelor teoretice cu aplicațiile 

practice (psihologie, specialitatea „Pedagogie preșcolară”, grupa 42, sociologie, 

specialitatea „Asistență socială”, grupa 41).  

-   nerespectarea algoritmului de prezentare a diferitor fenomene de limbă;  

-  prezentarea subiectelor de metodică pornind de la particular, și nu de la 

general, încălcarea  sistemului concentric de expunere; 

-   confundarea sensurilor de cuvinte în diverse grupe de vîrstă (sinonime, 

paronime, omonime, antonime); 

- exprimarea stîngace , pe alocuri cu unele regionalisme a absolvenților. 

 

Anul absolvirii MNEA % calității 

2014 8,20 68,91 

2015 8,35 75,23 

2016 8,52 76,81 

 

1.5 . Frecvenţa elevilor  

În tabelul nr.9 este redat absenteismul şcolar în anul de învăţămînt 2015-2016: 
 

Specialitatea Nr.elevi la 

01.06.2016 

Nr.de ore absentate Nr.de absenţe/ 

persoană 

Nr.elevi care au absentat 

Total Inclusiv 

fără motiv 

Total Inclusiv 

fără motiv 

Mot.peste 

60 de zile 

Fără motiv 

peste 40 ore 

Pedagogia 

învăţămîntului primar 

44 1114 167 25,31 3,79 0 0 

Pedagogia preşcolară 188 6462 2258 34,37 12,01 0 0 

Asistenţa socială 242 8419 3484 34,78 14,39 0 0 

Instruirea tehnologică 20 584 389 29,20 19,45 0 0 

Total: 494 16579 6298 33,56 12,74 0 0 

 

                                                                                                                                          Tabelulnr nr. 9 
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 Cele mai multe absențe la ore le-au înregistrat  elevii de la specialitatea 

„Asistență socială” unui elev îi revine 34,78 de absenţe, dintre care 14,39 fără 

motiv;  

 Cea mai bună frecvență la ore au demonstrat-o elevii de la specialitatea 

„Pedagogia învăţămîntului primar” -  unui elev îi  revine 25,31 ore lipsuri, dintre 

care doar 3,79 ore lipsite fără motiv.  

 
                                                                                                                          Diagrama 5 

          Analizînd frecvenţa elevilor pe specialităţi (diagrama 5), concluzionăm: elevii 

de la specialităţile: „Pedagogia învăţămîntului primar” şi „Pedagogia preşcolară” 

frecventează mai bine orele comparatriv cu cei de la specialitatea „ Instruire 

tehnologică”. 

     Analizînd, în baza diagramei nr.6 frecvenţa elevilor la ore, pe grupe,constatăm:  

 
 

Diagrama nr.6 
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● Cea mai bună frecvenţă la ore au demonstrat-o elevii grupei  12 PP (diriginte- Şova 

Violeta),  % frecvenţei - 98,42; 

● Cea mai joasă frecvenţă au înregistrat-o elevii grupei 42 PP (diriginte Cojocari 

Valentina),  % frecvenţei – 92, 78.  

Analiza statistică ne dă dreptul să concluzionăm: Reuşita şcolară este în dependență 

directă cu frecvenţa orelor didactice, fapt ce ne-o demonstrează  și diagrama nr.7: Cu 

cît absenteismul la ore e mai mic, cu atît este mai mare media reușitei școlare 

 

 
Diagrama nr.7 

Recomandări:  

Diriginții grupelor cu un absentism ridicat: Cojocari Valentina (dirigintele, gr.42 PP); 

Castraveț Svetlana (dirigine, gr. 21 AS); Bostan Valentina (diriginte, gr.22 AS). 

 Să studieze Strategia de reducere a absențelor și a abandonului școlar  pentru a 

identifica măsuri de reducere a absenteismului școlar la nivel de grupă. 

Generalizări: 
 

 Numărul de elevi la începutul anului de studii  -   51 1 de elevi; 

 Numărul de elevi la  sfîrşitul semestrului II -   494   de elevi; 
 S-au exmatriculat     17    elevi, ceea ce constituie 3,3  % din numărul total de 

elevi; 

 Media  reuşitei la nivel de colegiu – 7,99;  

 Nr.total de absenţe la un elev la nivel de instituţie- 22,69. 
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1.6.Elevii  orfani 

 

Situaţia şcolară  celor  10  elevi cu statut de orfan este redată în următorul tabel:                                                                                                        
Nr. 

d/o 

Numele 

prenumele 

 elevului  

Grupa / 

specialit 

Purtare Reuşita 

şcolară  

 

Reuşita 

şcolară  

Frecvenţa Resta

nţe 

 

Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II  

1 Marcenco 

Irina  

11 PP ex ex 6,07 6,27 8 nemotivate  11 m+8 n. - 

2 Spiţa 

Vladislav 

21 PP sat. sat. 7,00 7,39 8m+29 n. 1m+21 n. - 

3 Grosu 

Mariana 

13 AS Ex. sat. 5,94 6,20 10 nemotivate  37 m+1 n - 

4 Meleca 

Galina  

12 AS b b 5,67 5,92 4 motivat  3m + 12n - 

5 Muştuc 

Maria 

22 AS Ex. Ex. 6,88 6,11 7 motivate  27 m + 12 

n. 

- 

6 Svetlicenco 

Ana  

21 AS b b 6,31 6,07 15 n. 22 m+ 23 

n. 

- 

7 Stavarachi 

Maraiana 

31 AS b b 6,60 6,74 6m+10n. 83 m.+5 n. - 

8 Potîrniche 

Marina 

31 AS ex ex 8,33 8,99 7 motivate   19 m.  - 

9 Trohin Silvia 22 AS Ex. Ex. 6,30 6,29 1 nemotivate  7 m+6 n. Sem. 

II 

logică  

10 Perepecica 

Vera 

31 AS Ex. Ex. 6,26 6,61 2 motivate  10 m.  

 
                                                                                                                      Tabelul nr.10 
Cea mai bună reușită, a avut-o eleva grupei  31 AS, Potîrniche Marina  (MNA=8,66) 

Cea mai slabă reușită, eleva gr. 12 AS (MNA=5,79)  Meleca Galina.  

Sugestii:  

           Diriginții grupelor în care sînt elevi-orfani sînt solicitați să-și onoreze dublu 

atribuțiile de diriginte față de această categorie deosebită de elevi, care n-au parte de 

grija părintească, avînd fiecare o soartă aparte. 

Recomandări:  

         Directorul adjunct  pentru educație, diriginții de grupe, pedagogii sociali să 

proiecteze activități educative cu tematici corespunzătoare, să le ofere elevilor orfani 

consultanța psihopedagogică necesară, ținînd cont de  particularitățile individuale ale 

acestora; 
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   Concluzie: Tabloul rezultativității însușitei școlare în anul curent de studii atestă un 

nivel satisfăcător al calității studiilor, fiind în creștere la toți parametrii comparativ cu 

anii de studii precedenți. 

Indici 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 

2015-2016 

 

Nota  medie 7,25 7,38 7,44 7,54 7,58 7,63 
 

% calităţii 26 26,88 27,22 32,00 32,9 

 

 

35,12 

% 

promovabilit.  

95,74 94,85 96,86 96,23 96,27 

 

    95 

% frecvenţei 93,05 93,98 96,00 95,07 95,84 

 

96,61 

 

 Media anuală a reușitei la nivel de colegiu este în creştere continuă cu 0,5 mai 

mare ca anul precedent de studii; 

 Coeficientul frecvenței la nivel de instituţie a crescut modest  cu 0, 77%. 

 

1.7. Asigurarea  elevilor  cu  loc  de  trai  în  cămin. 

 

      Capacitatea căminelor corespunde solicitărilor elevilor. 
Numărul  de  solicitări –   303. 

Numărul  de  elevi  cazaţi  în  cămine – 303 . 

% satisfacerii  solicitărilor –  100 % 

    % din numărul de elevi ai colegiului au fost cazați în căminile pentru elevi. 

 

2.  Caracteristica cantitativă și calitativă a personalului didactic. 

2.1 Personalul de conducere  

Managementul instituţiei de învăţământ este asigurat de către personalul de 

conducere în număr de 5 membri; dintre care directorul dispune  de grad 

managerial unu şi directorul adjunct educaţie – de grad managerial doi.  

 

2.2 Cadre  didactice 

    Procesul educațional în instituție în anul de studii 2015-2016 (conform datelor de la 

01.10.2015)  s-a realizat de  47  de cadre didactice:  

40 de  cadre didactice  titulare ( 85 %),  7 cumularzi (15 %)  dintre care 1 intern. 
Personal didactic auxiliar  constituie  3 pedagogi sociali.  
 

 

 

 

 

 

 



28 

 

   Analiza cantitativă a personalului didactic al colegiului în anul de studii  

2015-2016 este redată în tabelul nr.11  :                                                                                                                 
 

Nr. Sexul Nr.total 

de cadre 

angajate 

Numărul de cadre titulare  în state- 45 cadre 

didactice (inclisiv  5- personal de conducere) 

Nr. de cadre prin cumul- 7cadre 

(6- externi; 1- interni) 

Didactic 

superior 

Didactic 

întîi 

Didactic  

doi 

Cu 

grade 

ştiinţifice 

Fără 

grade 

didactice 

Cu 

grade 

didactice 

Cu 

grade 

ştiinţifice 

Fără 

grade 

didactice 

1. Feminin 41 3 7 19 0 9 2 0 1 

2. Masculin 11 0 2 5 0 0 3 0 1 

 Total: 52 3 9 24 0 9 5 0 2 

 
                                                                                                                                                         Tabelul nr.11                       

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tabloul pregătirii profesionale a profesorilor titulari îl prezintă următoarele cifre:  

 profesori cu  GDS – 3 (7% );  

 profesori cu GDÎ –   9 ( 20%); 

 profesori cu GDD -  24  (53 %); 

 nu dispun de grade didactice – 9  profesori  (20%). 

 

 
 

                                                                                                                               Diagrama nr.8 

Tabloul pregătirii profesionale a profesorilor cumularzi este redat de următoarele cifre:  

 profesori cu GDD – 5 (71%); 

 nu dispun de grade didactice  - 2 (29 %). 

       În general, în instituție dintre cadrele didactice care au activat în anul de studii     

2015-2016 : 79  % deţin grad didactic (profesori), 21% din profesori -  nu dispun de 

grad didactic   (diagrama nr.8). 

     În anul de învăţământ 2015-2016 au fost atestate 7 cadre didactice: un profesor a 

confirmat gradul  didactic superior şi  alţi doi  profesori au confirmat gradul didactic 
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întâi, două cadre didactice au  confirmat gradul didactic doi, unuia  i s-a conferit gradul 

didactic întâi, şi unuia gradul didactic doi. Cinci  profesori din cei şapte  au frecventat 

cursuri de formare continuă. 

  Raportul procentual al cadrelor didactice conform vechimii în muncă este redat în   

diagrama 9: 

 

                            
 

2.2 Managementul instituțional 

        Managementul instituțional este realizat de către echipa managerială, membrii 

căreia au distribuite sarcini și responsabilități concrete în conformitate cu domeniul de 

activitate și atribuțiile funcționale. 

Orientările strategice ale managementului educațional la nivel de instituție sunt:  

- promovarea unui management participativ și eficient; 

- promovarea managementului strategic și inovațional; 

- dezvoltarea culturii organizaționale; 

- dezvoltarea managementului resurselor umane; 

- dezvoltarea managementului de curriculumuri; 

- corelarea managementului la nivel local cu cel la nivel național; 

- identificarea și implementarea mecanismelor managementului modern: 

diagnosticarea, proiectarea, luarea de decizii, organizarea, evaluarea, 

comunicarea. 

              În instituție se remarcă un management instituțional eficient, care se bazează pe 

priorități și strategii bine definite, proiectări reușite, o cultură organizațională adecvată, 

punîndu-se accent pe asigurarea  calității  și eficienței procesului educațional. 
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Din această perspectivă asigurarea calității educației  la nivel de instituție a vizat două 

direcții: 

    Prima direcție se referă la îmbunătățirea unor componente- cheie ale 

sistemului și proceselor educaționale pentru a determina performanțe superioare: 

- Creșterea calității potențialului uman: dezvoltarea competențelor metodologice, 

de comunicare, relaționare; 

- Asigurarea eficienței procesului didactic: îmbogățirea experiențelor de învățare 

a elevilor ( metode și tehnici didactice activ-participative, modele și experiențe de 

învățare de succes, strategii de  cooperare, portofolii ale activității la studiul ghidat 

de profesor  etc.); creșterea performanțelor elevilor (rezultatele academice, 

alfabetizarea informațională etc.); 

- Creșterea calității curriculumului: intervenții asupra competențelor specifice, 

actualizarea conținuturilor, elaborarea de curriculum-uri la disciplinele de 

specialitate / unitățile de curs opționale în baza SCS. 

- Creșterea calității evaluării: plasarea accentului pe  evaluarea competențelor, 

elaborarea portofoliilor  de evaluare, planificarea și realizarea procesului de 

autoevaluare conform standardelor profesionale. 

- Creșterea calității mediului de învățare: dezvoltarea cognitivă, socială, 

emoțională și fizică a elevilor,implementarea  strategiei de reducere a  absențelor 

și a abandonului școlar, asigurarea cu  resurse materiale și umane a procesului 

educațional. 

- Creșterea calității pregătirii profesionale: formarea la absolvenți de colegiu a 

unui sistem de cunoștințe și competențe profesionale necesare pentru angajare pe 

piața muncii. 

       A doua  direcție a urmărit îmbunătățirea  relaționării dintre componentele 

sistemului educațional  și procesele educaționale, pornind de la premiza că 

parteneriatele educaționale au  efecte directe asupra asigurării calității procesului 

de formare profesională. 

Echipa managerială dirijează eficient  pregătirea și desfășurarea Consiliilor: profesoral, 

de administrație și metodic, ședințele cu diriginții, ședințele cu profesorii debutanți, 

conferințele cu privire la stagiile de practică, centrîndu-și activitatea pe relații umane și 
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pe obiective profesionale. Se reliefează o comunicare eficientă pe verticală și pe 

orizonatală între echipa managerială, cadre didactice , agenții ai stagiilor practice și 

elevi. 

1.1 Consiliul de administrație 

Consiliul de  administrație, fiind organul colectiv de administrare operativă a 

instituției, a asigurat activitatea  managerială a colegiului, contribuind la stabilirea 

unei culturi organizaționale pentru desfășurarea eficientă a procesului educațional, 

aplicarea în practică a prevederilor cadrului legislativ și normativ, realizarea 

prevederilor Regulamentului-cadru de organizare  și funcționare a instituțiilor de 

învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, 

implementarea noilor documente de politici educaționale. 

În cadrul ședințelor s-au discutat subiecte cu referire la următoarele activități: 

1. coordonarea activității subdiviziunilor administrative, raportarea gradului de 

realizare a programului de activitate a fiecăreea; 

2. implementarea unor proceduri manageriale privind promovarea calității și 

creșterea eficienței procesului educațional; 

3. monitorizarea și evaluarea periodică a parcurgerii materiei de studiu; 

4. executarea ordinilor, dispozițiilor, instrucțiunilor  metodologice elaborate atît 

de Ministerul Educației, cît și intern; 

5. avizarea proiectului Statelor de personal și de buget al instituției; 

6. examinarea modului de gestionare și folosire  rațională a resurselor 

extrabugetare; 

7. examinarea și propunerea spre aprobare a normei didactice anuale; 

8. aprobarea listei nominale a bursierilor etc. 

9. analiza abaterilor comise de personalul instituției și propunerea de sancțiuni, 

conform legislației în vigoare; 

10.  aprobarea acordării premiilor pentru salariații instituției etc. 

Ședințele Consiliului de administrație (15 la număr),  s-au adus  contribuția 

cuvenită în instituționalizarea și dezvoltarea  Sistemului de Management al 

Calității în instituția de învățămînt  . 
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1.2 Consiliul profesoral. 

Ședințele Consiliului profesoral  au avut ca scop strategic eficientizarea 

resurselor  materiale, umane, financiare și valorificarea plenară a tuturor 

oportunităților  în realizarea eficientă a Planurilor de activitate. 

 La ședințele Consiliului profesoral au fost analizate și discutate diverse chestiuni: 

- s-a determinat tema de cercetare  a colegiului; 

- s-a discutat și aprobat  Planul  anual de activitate  al instituției , Planurile 

tactice și operaționale; 

- a fost aprobată oferta disciplinelor opționale,  a unităților de curs la libera 

alegere, în baza cererilor înaintate de către elevi;  

- au fost examinate și acceptate  cererile cadrelor didactice pentru 

conferirea/confirmarea gradului didactic; 

- s-a studiat noile  documente de politici educaționale cu referire  organizarea 

și funcționarea instituțiilor de învățămînt profesional tehnic; 

- s-au analizat performanțele elevilor la evaluările inițiale și probele de 

evaluare directoriale, probele de evaluare finală; 

- s-au studiat diverse documente de politică educațională și s-au determinat 

modalități   de coordonare și monitorizare a procesului , și determinîndu-se  

acțiuni de perfecționare a acestora;  

- s-au raportat rezultatele controalelor frontale și tematice; 

- s-a generalizat și promovat experiența înaintată a personalului didactic în 

scopul  îmbunătățirii procesului de  instruire. 

          În perspectivă  se cere o participare mai activă a membrilor Consiliului 

profesoral în activitatea de pregătire și desfășurare a ședințelor. Punctul slab pe 

acest segment este lipsa inițiativei în acțiuni de planificare, coordonare  și 

luarea deciziilor din partea unor cadre didactice. 

De implicarea tuturor actanților, de profesionalismul fiecăruia, de nivelul  în 

care se valorifică competențele tuturora în beneficiul instituției depinde modul de 

instituționalizare și dezvoltare a sistemului de asigurare a calității educației, 

exprimat prin indicatori de „valoare adăugată” și „valoare creată”.  
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      2.5 Consiliul Metodic 

    Un raport substanţial în vederea  perfecţionării continue a procesului educaţional în 

conformitate cu cerinţele învăţământului modern le-au avut şedinţele Consiliului 

Metodic, care şi-au axat activitatea pe următoarele priorităţi: 

- elaborarea strategiei de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul 

instituţiei; 

- studierea Cadrului de referinţă al curriculumului pentru învăţământul 

profesional tehnic şi determinarea strategiei de elaborare a curriculumului la 

unităţile de curs prevăzute de Planul de învăţământ; 

- organizarea şi monitorizarea activităţii metodice în cadrul instituţiei; 

- discutarea şi aprobarea lucrărilor metodice, ghidurilor metodologice, curricule la 

unităţile de curs, în conformitate cu curricula la specialitate; 

- crearea cadrului motivaţional pentru dezvoltarea competenţelor profesionale a 

cadrelor didactice în conformitate cu standardele profesionale; 

- analiza rezultatelor activităţii metodice. 

Prin diversitatea tematicilor şi a strategiilor realizate la şedinţele Consiliului 

metodic au creat oportunităţi/ condiţii de promovare a calităţii şi creştere a 

eficacităţii procesului educaţional. Astfel: 

           S-a organizat de către directorul adjunct instruire şi membrii catedrei „Ştiinţe 

ale educaţiei” Vărzaru I., Ceban I., Cazacu Z. atelierul instructiv – formativ: „Bune 

practici de organizare şi desfăşurare a activităţii educaţionale în cadrul  orelor de lucru 

individual”. 

 Mihu I., Burlacu V., Cazacu Z. au desfăşurat şedinţa de explorare: „Tabla 

interactivă – instrument didactic, profesional şi interactiv pentru predarea, învăţarea şi 

evaluarea unităţilor de curs” în cadrul căreea s-au format abilități elementare  de lucru 

cu tabla interactivă. Profesoara de matematică şi informatică dna Mihu M., a format 

membrii Consiliului Metodic în implicarea  softurilor educaţionale – ca metodă 

modernă  de formare a competenţelor specifice la elevi. 

 Sandul Valentina, directorul instituţiei a propus spre dezbateri „Referenţialul de 

evaluare a competenţelor  elevilor  în cadrul evaluărilor semestriale” unde s-au punctat 
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cerințele  unei evaluări obiective centrate pe competențe și alocare de credite în 

rezultatul evaluării unității de curs/modulul. 

 Craveţ V., şi Adomniţa S. au desfăşurat cu membrii consiliului seminar 

instructiv formativ: „Strategii didactice de învăţare activă a disciplinelor socioumane” 

şi „Tehnologii pedagogice în instruirea constructivistă . 

 Butnaraș V., profesoară de limba și literatura română a desfășurat trainingul 

„Dimensiunea suportului auxiliar în formarea competențelor de specialitate”. Iațco P. 

în cadrul trainingului a abordat subiectul „Abordarea inter/trandisciplininară a materiei 

de studiu – context pentru formarea competențelor profesionale relevante.” 

Cucu R. și Cernelevschi N. s-au referit la importanța motivației învățării prin 

seminarul informativ: „Motivarea elevilor pentru formarea competențelor de 

comunicare într-o limbă străină”. 

   Membrii consiliului metodic şi profesorii coordonatorii ai stagiilor practice  au 

participat  la atelierul „Metodologia proiectării  şi realizării activităţii didactice din 

instituţiile preșcolare din perspectiva formării competenţelor profesionale”  în 

parteneriat cu metodiştii de la grădiniţa de copii nr. 8 „Vîntuleţ” din or. Orhei. 

Sandul Valentina, directorul instituţiei a propus spre examinare  membrilor  

consiliului metodic  „Ghidul practic de elaborare a curriculumului pentru învăţămîntul 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar”, suport în elaborarea 

documentelor curriculare: curriculumul specialității, planul de învățămînt, 

curriculumul disciplinelor/modular curriculumul stagiilor de practică. 

S-a analizat şi s-au propus spre aprobare curriculum-urile bazate pe formarea de 

competenţe şi Sistemul de Credite de Studii la următoarele unităţi de curs: 

a) pentru specialitatea „Pedagogie preşcolară”:  

1. Didactica artei plastice; 

2. Decizii pentru un mod sănătos de viaţă; 

3. Didactica educaţiei tehnologice, Educaţia tehnologică, Arta populară;  

4. Dezvoltarea limbajului şi a comunicării, Arta teatrală,Didactica educaţiei 

muzicale; 
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5. Didactica activităţilor de educare a limbajului I, Psihologia personalităţii şi 

relaţiilor personale.  

   b)  „Asistenţă socială”: 

1. Etica şi deontologia profesională; 

2. Psihologia şi sociologia devianţei; 

3. Psihologia personalităţii, Tehnologia informaţiei în domeniul Asistenţei  

Sociale, Educaţia incluzivă; 

4. Psihopedagogia familiei, Logica, Psihologia vîrstelor;  

5. Programe Practica de instruire,  Practica de iniţiere în specialitate. 

     De rînd cu realizările obținute activitatea metodică din instituție înregistrează și 

unele carențe: 

- nu în toate cazurile subiectele pregătite pentru prezentare la ședințe poartă 

caracter formativ, nefiind realizate prin forme interactive; 

- rămîne a fi modestă contribuția cadrelor didactice din instituție la segmentul 

„cercetare pedagogică”, promovarea bunelor practici reducîndu-se în cele 

mai dese cazuri la articole publicate în presa de specialitate, și acestea, în 

perioada atestării cadrelor didactice; 

- nu toți șefii de catedre contribuie la extinderea și implementarea noilor 

concepte, practici analizate în cadrul ședințelor metodice la nivel de catedră 

pentru integrarea acestora în activitatea educațională la disciplinele  școlare. 

În scopul eficientizării  acţiunilor metodice se propune: 

 sub toate formele să continue activitatea elaborare/ implementare eficientă a 

curriculei  axate pe competențe şi racordată la SCS la toate disciplinele de 

specialitate; 

 cadrele didactice cu competențe profesionale în domeniu să se încadreze în 

activitatea de elaborare a unor auxiliare curriculare valorificînd la  maximum  

potențialul lui intelectual și creativ; 

 să se inițieze un buletin electronic informativ pe site-ul colegiului , prin 

intermediul căruia să se promoveze bunele practici; 

  să  se elaboreze suporturi de materiale  în ajutorul profesorilor, părinților și 

tuturor celor interesați de asigurarea calității procesului educațional. 

     La şedinţele pe lîngă director, realizate în fiecare luni, ora 800,se analizează 

rezultatele controlului operativ pe parcursul săptămînii, cu privire la prezenţa elevilor 

la ore, activitatea educaţională, desfășurarea stagiilor practice, soluționarea 
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problemelor  de tip gospodăresc, se ascultă note informative cu referire la activitatea 

subdiviziunilor etc. 

        Propunerile de ordin organizatoric sunt realizate pe arii administrative în termenii 

respectivi sau convocîndu-se şedinţe extraordinare. Procesul decizional este realizat 

datorită colaborării eficiente a echipei administrative şi întregului colectiv pedagogic.  

 

   2.6. Activitatea catedrelor 

  În  scopul  perfecţionării  măiestriei  profesionale  a  cadrelor  didactice, coordonării  

activităţii  ştiinţifico-metodice,  racordării  activităţii  educaţionale  la  exigenţele  

timpului,  în  colegiu  activează  7 catedre: 

1. „Limbă şi comunicare”, şef, Butnaraş Vera; 

2. „Ştiinţe ale Educaţiei”, şef, Savin Ruslana; 

3. „Ştiinţe”, şef, Bogdan Maria; 

4. „Matematica, informatica şi fizica”, şef, Bostan Nicolai; 

5. „Asistenţă Socială şi Ştiinţe socioumane”, şef, Golub Ion; 

6. „Limbi străine”, şef, Cucu Raisa; 

                7. „Tehnologii, Arte şi Sport”, şef, Adomniţa Serghei 

 

  Colectivele  tuturor  catedrelor  au  depus  eforturi  sporite  în  vederea  

elaborării/implementării  Curriculumului  modernizat  la  disciplinele  din  ciclul  

liceal, actualizării  / elaborării/ implimentării  Curriculumului  modernizat, axat  pe  

competenţe şi  centrat  pe  elev  la  disciplinele  de  specialitate, elaborarea 

programelor  curriculare unitățile  de curs opționale,  asigurarea  calităţii  procesului  

educaţional  la  nivel  de  proiectare  şi  realizare. 

        Sugestii  de  activitate  în  perspectivă  a  membrilor  catedrelor privitor la  

eficientizarea  procesului  educaţional, managementul  calității și îmbunătățirea  

continuă: 

 Catedrele să manifeste exigență de calitate în realizarea activităților sale, 

aplicarea recomandărilor naționale/ instituționale privind asigurarea calității; 

 La elaborarea Curriculumului disciplinei să se ia la bază Ghidul practic de 

elaborare a curriculumului pentru ÎPT; 
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 Structura să corespundă prevederilor metodologice ale teoriei curriculare 

activităților extradidactice, elaborările metodice, seminarelor instructive;  

 Proiectele lecțiilor demonstrative să se  stocheze  în mapa corespunzătoare; 

 Materialele conferințelor științifice, publicațiilor în literatura de specialitate să 

fie diseminate în cadrul colectivului de cadre didactice; 

 Să se promoveze evaluări inițiale la disciplinele catedrei, urmate de analiza 

rezultatelor și elaborarea Programelor corective. 

 Să se practice analiza măsurilor și activităților de îmbunătățire continuă, 

întreprinse de catedră în ultimii 5 ani, și eficientizare acestora. 

 Promovarea bunelor practici, a exemplelor bune de urmat prin extinderea 

orelor publice, dezbateri, mese rotunde, seminare formative, etc. 

 Activizarea  lucrului  şefilor  de  catedre în  asigurarea  procesului  

educaţional  cu  mijloace  didactice, suporturi de curs la unităţile de curs 

opţionale şi libera alegere, elaborare/ editare de manuale la disciplinele de 

specialitate; 

 Autoevaluarea  activităţii  educaţionale  şi stabilirea traseului de dezvoltare  

profesională prin  participare  la  diverse  seminare, conferinţe, ateliere  

didactice, cursuri  de  formare  continuă; 

 Încadrarea tuturor profesorilor în activităţi de promovare a imaginii instituţiei 

la diferite activităţi municipale, naţionale. 

 Corelarea politicii catedrei în domeniul calității cu SMC din instituție, PDSC, 

Planul anual de activitate, contribuind la realizarea politicii de asigurare și 

îmbunătățire continuă a calității. 

 Catedrele, cadrele didactice să analizeze punctele forte și cele slabe din 

chestionare, din rapoartele de autoevaluarea a activității, din controalele 

interne  efectuate, și în baza lor să traseze măsuri preventive și corective;  

 Catedrele , cadrele didactice să recurgă la acțiuni de implementare a 

metodlogiei învățării centrate pe elev, axată pe formare de competențe, 

intensificînd utilizarea mijloacelor de învățămînt mediatizate.  
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Echipa managerială, în activitatea de control și îndrumare și-a focusat activitatea 

pe realizarea următoarele obiective prioritare: 

- Implementarea Proiectului de Dezvoltare Strategică a Colegiului în vederea  

promovării politicii educaționale naționale și instituționale; 

- Dezvoltarea ofertei curriculare în vederea valorificării potențialului 

individual, instituțional și comunitar; 

- Crearea și menținerea mediului stimulativ și cooperant în vederea dezvoltării 

continuie a competențelor profesionale ale cadrelor didactice; 

- Implementarea și dezvoltarea Sistemului de Management al Calității; 

- Consilierea metodico-didactică a profesorilor debutanți; 

- Asigurarea calității Programelor de studii oferite. 

 Conform Planului unic de control intern în anul de studii 2015-2016 s-au realizat 

următoarele controale: 

a) Evaluarea  competenţelor  profesionale  şi a activității  educaţionale  a 

membrilor catedrei „Limbă şi comunicare”; 

Evaluarea activității bibliotecii (semestrul II, luna aprilie 2016) . 

     b) controlul iniţial a vizat: 

 Nivelul de asigurare a procesului educaţional cu documente şcolare. 

 Asigurarea procesului educaţional cu mijloace de instruire conform programelor 

curriculare în vigoare. 

  Stabilirea contigentului de elevi, elaborarea bazei de date; 

 Completarea fişelor/ contractelor de studii pentru dosarele personale ale elevilor 

anului I de studii în baza Sistemului de Credite de Studiu. 

c) controlul tematic a vizat aspectele: 

 Evaluarea competenţelor profesionale la absolvenţii de colegiu. 

 Pregătirea metodico – didactică a cadrelor didactice debutante. 

 Nivelul de pregătire a elevilor anului IV către practica de absolvire. 

 Nivelul de pregătire a elevilor anului III către examenele de BAC. 

d) control de prevenire s-a axat preponderent pe : 

 Completarea corectă a cataloagelor. 
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 Strutura şi elaborarea corectă a proiectelor de lungă durată. 

 Modul de completare a dosarelor personale ale elevilor. 

        e) controlul tematic personal s-a focusat pe: 

 Eficienţa activităţii educaţionale în baza proiectării didactice- tip. 

 Modul de completare corectă a cataloagelor. 

 Evaluarea cadrelor didactice supuse atestării. 

 f) controlul operativ a urmărit aspectele: 

 Realizarea orelor prevăzute de Planul de învăţământ. 
 

 

 Respectarea orarului lecțiilor: 

 Evidenţa prezenţei elevilor; 

 Concordanţa dintre proiectul didactic de scurtă durată şi proiectul didactic de 

lungă durată; 

 Ritmicitatea aprecierii cu note a elevilor. 

 

 Desfăşurarea lucrărilor de control directoriale şi din partea şefilor de catedre. 

 Nivelul de organizare a probelor de evaluare, a lucrărilor practice şi de laborator. 

 Calitatea orelor de reactualizare şi sistematizare a materiei în pregătirea către 

evaluarea finală. 

 Orele de consultaţii oferite de profesori. 

 Examenele de promovare. Corectitudinea desfășurării. 

 

 Eficacitatea desfăşurării orelor opţionale. 

 

 Activitatea secţiilor sportive, a colectivelor de activitate artistică. 

 

 Monitorizarea activităţilor elevilor: adunări generale; pe grupe, şedinţe ale 

Senatului de elevi. 

 

g) controlul complex : 
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 Evaluarea iniţială a elevilor anului I la disciplinele. 

 Desfăşurarea orelor de lucru individual. 

 Modul de pregătire a absolvenților pentru evaluarea finală (examen BAC, 

examenele de absolvire). 

Numărul de ore asistate de echipa managerială 
 

Nr. Numele, prenumele 

managerului 

Funcţia Numărul de  

ore asistate 

1. Sandul Valentina Director 86 

2. Burlacu Vlada Director adjunct pentru instruire 54 

3. Mihu Ivan Şef seţie instruire 36 

4. Pînzari Liuba Director adjunct pentru educaţie 34 

5. Şova Violeta Şef stagii practice 28 

 Total:  238 

Tabelul 13 

 

4. Stagiile  de  practică. Pregătirea  profesioanală  a  elevilor. 

 

Stagiile de practică s-au realizat în organizații, instituții de aplicație, stabilite în 

baza acordului de colaborare bilaterală. Au fost încheiate acorduri de colaborare cu 12 

agenți economici și 144 de persoane fizice. 

 În conformitate cu Planul de învăţămînt  se  realizează următoarele tipuri de 

practică: 

1. Practica de inițiere în specialitate : 

2. Practica de instruire  comasată  ;  

3. Practica care prevede probele de absolvire. 
 

Orarul desfășurării stagiilor de practică a fost elaborat ținând cont  de specificul 

specialității, tipul practicii, de regimul de lucru în instituția de aplicație.  

Orele prevăzute de Planul de învățământ pentru stagiile practice s-au realizat de 

către toţi elevii. 
Media reuşitei elevilor la stagiile de practică se prezintă în următoarea diagramă: 
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                                                                                                                    Diagrama nr.10 

Constatări: media notelor la stagiile practice mai mare decît „9” la toate specialitățile 
de profil pedagogic și aproape de „9” (8,85) la specialitatea „ Asistență socială” 

confirmă faptul că absolvenții de colegiu posedă cunoștințe și competențe profesionale 

în domeniul  corespunzător specialității pentru care au optat. 

      Apreciem activitatea profesorilor coordonatori de practică: Butnaraș V., Castraveț 
S., Varzari I.,Plămădeală S., Levițchi R., Șova V., Savin R., care înaintează cerințe 

unice pentru toți elevii, depun suflet în ceea ce fac, ghidează eficaci activitatea de 

formare/dezvoltare a competenţelor profesionale la viitorii specialişti.  

 
Propuneri de perspectivă în vederea asigurării calității stagiilor practice:  

- de îmbunătăţit calitatea consultaţiilor oferite elevilor-practicanţi; 

- de insistat asupra  structurii / conținutului  proiectelor didactice elaborate  de 

elevii practicanți racordîndu-le la cerințele metodologice contemporane; 

- de verificat  sistematic documentaţia elevilor (agenda de asistenţă, agenda de 

proiecte) corespunzător  criteriilor și indicatorilor de performanţă; 

- de respectat continuitatea, corelația: teorie-practică la repratizarea orelor de 

stagiu practic. 
- de convocat ședințe comune ( seminare formative, ateliere de lucru) în vederea 

diseminării bunelor practici în formarea profesională de calitate a 

specialistului, conform standardelor profesionale. 

 

5. Activitatea  extrașcolară în cadrul colegiului 

 

     Activitatea extraşcolară  realizată în colegiu, oferă un alt mod de formare 

profesională, care se completează în mod armonios, cu cea de specialitate contribuind 

la formarea unor specialiști competenţi şi competitivi pe piața muncii. 
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     Prin formele sale specifice activitatea extradidactică din colegiu are ca obiective:  

 

- dezvoltarea  fizică  şi  psihică  a  elevului, formarea  unei   personalităţi  

autonome  şi  creative  pentru  o  integrare  activă  şi  reală  în  societate; 

- formarea  competenţelor  de  adaptare  la  noile  condiţii  în  vederea  satisfacerii  

nevoilor  personale  şi  sociale; 

- crearea  condiţiilor  favorabile  pentru  colaborarea  eficientă  a  factorilor 

educaţionali: familie-colegiu- instituţii  culturale-instituţii  extraşcolare; 

- formarea  capacităţilor  de  receptare  a  valorilor  estetice, de  organizare  a  

mediului  individual  şi  social  în  armonie  cu  principiile  eticii profesionale;  

- promovarea  valorilor  naţionale  şi  general  umane; 

- intermedierea  relaţiilor  de  parteneriat  educaţional : cadru  didactic-elev-

părinte - angajator.   

Realizarea  acestor obiective a fot posibilă datorită Planului de activitate reuşit 

elaborat de către DAE integru realizat. 

 

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii educative  în instituţie : 

1. Diversificarea activităţilor extracurriculare prin motivarea participării elevilor la 

dezvoltarea aptitudinilor în funcţie de interesele şi nevoile acestora; 

2. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu părinţii în vederea prevenirii 

comportamentelor antisociale inadecvate mediului școlar; 

3. Identificarea posibilităţilor de implicare a elevilor în acţiuni de voluntariat prin 

activităţi extracurriculare acțiuni de binefacere; 

4. Motivarea participării tuturor cadrelor didactice şi a elevilor la activităţile 

extracurriculare; 

5. Diversificarea lucrului educativ cu elevii orfani a celora din grupul de risc; 

6. Eficientizarea activităţii bibliotecii, a pedagogilor sociali. 

 

 

 

 

 
 

7. Plasarea absolvenţilor în cîmpul munci  Conform ofertei Ministerului 

Educaţiei, 2016 în cîmpul muncii au fost plasaţi 10  absolvenţi de la specialitățile  

cu profil pedagogic  după cum urmează în tabelul nr.14: 
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Tab

elul 

nr.1

4 

La solicitarea organelor locale de specialitate au fost plasați în cîmpul muncii 6 

absolvenți după cum urmează  în tabelul nr.15: 

Tabelul nr.15 

       Astfel din numărul total de absolvenţi la specialitatea „Pedagogia preşcolară”( 33 

absolvenţi), au fost plasaţi în cîmpul muncii 5 absolvenți , ceea ce constituie 15 %.  

      La specialitatea „Pedagogia învăţămîntului primar”, din 44 absolvenţi au fost 

plasaţi în cîmpul muncii doar un absolvent, ceea ce constituie 23%.   

        La specialitatea „Instruire tehnologică”( 20 absolvenţi) a fost plasat în cîmpul 

muncii un absolvent, ceea ce constituie 5 %. La specialitatea „Asistenţă socială” n-au 

fost oferite locuri pentru angajare în cîmpul muncii. 

Nr. Raionul Instituția de învățămînt general 

în care a fost repartizat 

absolventul 

Numele, prenumele 

absolventului repartizat 

1 Orhei Grădinița de copii Vatici Mustea Cristina 

2 Orhei Grădinița de copii Tabăra Cegorescu Ecaterina 

3 Orhei Gimnaziul Isacova Carauș Sabina 

4 Orhei Gimnaziul Niculaeuca Ceban Adriana 

5 Orhei Gimnaziul Dîșcova Beschieri Efrosenia 

6 Strășeni Liceul Teoretic Romanești Rotari Mihaela 

7 Strășeni Liceul Teoretic ”I. Inculeț”, 
 s. Vorniceni 

Hacina Ana 

8 Strășeni Gimnaziul Recea Cobza Ludmila 

9 Strășeni Gimnaziul Rădeni Oncea Raisa 

10 Strășeni Liceul Teoretic Romanești Uțîca Aurelia 

Nr. Raionul Instituția de învățămînt general în 

care a fost repartizat absolventul 

Numele, prenumele 

absolventului repartizat 

1 Telenești Grădiniţa de copii  „Andrieș” Panfilii Dariana 

2 Telenești 
Gimnaziul  

”M. Eminescu” 
Mahnea Cristina 

3 Rezina Gimnaziul Țahnăuți Stăvilă Alexandra 

4 Rezina Grădinița de copii „ Andrieș” Morari Nadejda 

5 Strășeni Gimnaziul Codreanca Cocieri Cristina 

6 Chișinău Grădinița de copii nr.174 Globa Mihaela 
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Total din numărul de absolvenţi- 138 au fost plasaţi în cîmpul muncii, doar 12 %. 

 

8. Asigurarea  condiţiilor  de  muncă  pentru  elevi  şi  cadrele  didactice. 

 

     Pentru asigurarea condițiilor de  activitate eficientă pentru elevi și profesori                         

s-au proiectat și realizat un șir de  acțiuni: 

 în scopul mediatizării procesului educațional eficientizării activității didactice  

s-a asigurat colegiu cu o tablă interactivă, s-a conectat la internet biblioteca și 

sălile de clasă;  

 s-au elaborat curriculumuri / programe bazate pe competențe și SCS la toate  , 

disciplinele  de specialitate; 

 s-a implementat și dezvoltat SMC; 

 s-a inițiat sistemul de arendare a manualelor la disciplinele ciclului liceal; 

 s-au  reparat  cosmetic  toate  sălile  de  clasă, coluarele blocutilor  , s-a reparat 

căminele de cazare a elevilor toate bucătăriile din cămine ;  

 s-a amenajat  bucătăria pentru  pregătirea  bucatelor  în  căminul  nr.1(etajul 2); 

 s-a completat baza tehnică materială a căminelor de elevi frigider, 100 noptiere;  

 s-a extins sistemul de informatizare a elevilor prin conectare blocului de studii 

nr.1  și a  căminului  nr.1 la rețeaua Wi-Fi; 

 s-au renovat sălile de studii cu 2 table școlare, 90 scaune. 

 

S-a elaborat o politică de asigurare și îmbunătățire continuă a calității educației. 

Concluzii:  

 Scopurile strategice și obiectivele prioritare proiectate pentru anul de studii 2015- 

2016 au fost realizate. Spațiu pentru ameliorarea și îmbunățățirea continuă a unor 

indicatori de calitate mai este suficient. 

 

9. Dificultăți cu care se confruntă instituția de învățămînt: 

 lipsa unui sistem de elaborare și editare a suporturilor teoretice, materialelor didactice 

pentru învățămîntul profesional tehnic; 

 lipsa  de experiență în elaborarea programelor, conținuturilor unităților de curs 

opționale, și a celor la libera alegere în baza SCS; 

 implicarea insuficientă a cadrelor didactice în activități de proiectare strategică,de  

monitorizare, luare de decizii la nivel de instituție; 

 motivarea scăzută a unor cadre didactice pentru creșterea profesională, avansare în 

domeniul specialității; 

 competențe degitale limitate la unii pedagogi utilizarea neeficientă a TIC-ului în 

activitate didactică; 

 baza tehnico-materială ineficientă; 
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 acces redus a membrilor catedrelor la bibliografia electronică din cauza lipsei de 

competențe degitale la unele cadre didactice; 

 implicare slabă în proiecte de atragere a resurselor extrabugetare pentru 

îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituției; 

 lipsa Standardelor profesionale ale cadrelor didactice și manageriale din învățămîntul 

profesional tehnic; 

 lipsa Standardelor de calitate pentru ÎPT. 

 

Propuneri de soluționare: 

 

  Dezvoltarea instrumentelor de asigurare a  accesului, relevanței și calității pentru toți 

binefeciarii învățămîntul profesional tehnic postsecundar; 

  Ajustarea și modificarea disciplinelor  din perspectiva relevanței competențelor 

necesare pentru viață/specialitate; 

  Încadrarea  cadrelor didactice cu experienţă profesională avansată de a se implica în 

grupuri de lucru pentru elaborarea Curriculumului la specialitate a ghidurilor 

metodologice a Planurilor de învățămînt la specialitățile și calificările noi ; 

 Diversificarea surselor de finanţare prin implicarea în încheierea de contracte cu agenţi 

economici; 

  Susţinerea formării continue a resurselor umane asigurînd  dezvoltarea  profesională;  

  Instituționalizarea și dezvoltarea Sistemului de Management al Calității; 

 Identificarea posibilităţilor de implicare în parteneriate sociale în vederea elaborării/ 

realizării unor proiecte de atragere a surselor financiare pentru dezvoltarea/ renovarea 

bazei tehnico- materiale şi didactice, care să asigure eficienţa procesului educaţional; 

 Modernizarea continuă și perfecționarea activității didactice care să confere procesului 

de învățămînt consistență,  dinamism și eficiență. 

 

 

 

 

        Concluzionînd cele spuse, afirm că de fapt e necesar să aplicăm și să dezvoltăm 

proceduri operaționale, să instituim structuri interne în vederea asigurării funcționării 
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eficiente a instituției de învățămînt pentru a oferi acces, relevanță și calitate în 

formarea profesională a absolvenților de colegiu. 

     Educația are nevoie de 3 lucruri: sacrificiu, știință și exersare, (Aristotel). 

De fiecare dintre noi, indiferent de care parte a catedrei ne aflăm, depinde 

deznodămîntul luptei dintre vechi și nou care se dă actualmente pe platforma 

educațională, vectorul învățămîntului autohton și, implicit, a întregii societății, pentru 

care școala a fost întotdeauna și continuă să fie temelie, pistă de lansare și garanție a 

evoluției spre accensiune. 

        În preajma unui nou  an de studii să dăm dovadă de voință și tărie de caracter 

pentru a ne recunoaște greșelile și lacunele în activitatea noastră, dar și gîndire  

pozitivă fără de care acestea nu vor putea  fi înlăturate. 

      Potențialul profesional și uman înalt de care dispune  colegiu mă face să cred că 

Reformele ce au demarat în Educaţie  își vor găsi solul fertil și în instituția noastră şi 

vom ascede spre finalitatea pe care ne-o dorim cu toții și pe care o așteaptă de la noi 

societatea. 

 


