FORMULAR DE MONITORIZARE INTERNĂ – Perioada:
07.01.2008 – 15.03.2008.
Şcoala:
GRUP ŞCOLAR „ANGHEL
SALIGNY”

Localitate
TULCEA

Data prezentului raport
15.03.2008

Nume

Semnătură

Funcţie (ex. Director,
Responsabil AC)
DIRECTOR,

prof. NĂPARU NISTOR

Vă rugăm să completaţi
formularul şi să îl trimiteţi o
dată la două luni.

1.

Perioada
prezentului
raport:

de la (zi/luna/an)
07.01.2008 .

până la (zi/luna/an)
15.03.2008.

Vă rugăm bifaţi (X) varianta corespunzătoare:

= nu există modificări faţă de raportul anterior
specificate mai jos
2.

17

în total de la:

237

număr total de
observatori:

6

Vă rugăm să precizaţi numărul de profesori observaţi de la data de 01.04.2006:

număr total de
profesori din şcoală:
4.

=modificările sunt

Vă rugăm să precizaţi numărul de observări la lecţie pe care le-aţi efectuat:

de la ultimul
raport:
3.

X

61

număr total de
profesori observaţi:

59

Vă rugăm să descrieţi aspectele care trebuie îmbunătăţite în ceea ce priveşte
procesul de predare şi învăţare, aspecte pe care le-aţi identificat în urma
observărilor la lecţie.

Aspecte care trebuie îmbunătăţite:
• Proiectarea
eficientă
a
activităţii
didactice care să permită elevilor
execuţia unor lucrări practice utile în
orele de instruire practică
• Încurajarea elevilor în asumarea
responsabilităţii pentru propriul proces
de învăţare
• Elaborarea portofoliilor elevilor şi
diversificarea tematicii propuse
• Elaborarea unor programe speciale
pentru elevii scutiţi la educaţie fizică
• Situaţia şcolară şi frecvenţa elevilor la
ore la anumite clase

Puncte tari
• Cadre didactice care demonstrează o
bună stăpânire a disciplinei predate
• Comunicarea eficientă cu elevii pe
parcursul orelor
• Utilizarea unei game variate de
strategii care să răspundă nevoilor
elevilor

Acţiuni propuse
• Acţiune metodică demonstrativă la instruire practică în cadrul Comisiei Metodice de
cultură tehnică
• Participarea cu un număr cât mai mare de elevi la faza judeţeană a Olimpiadei la
disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” şi a Concursul profesional
• Întâlnire de lucru între conducerea şcolii şi clasele care au cele mai mici procente de
promovabilitate şi cele mai mari rate ale absenteismului pe semestrul I

Ce alte dovezi aţi identificat pentru a evalua dacă realizaţi descriptorii de
performanţă de la 5.1 la 5.26?

5.

Surse ale dovezilor
• Dosarele comisiilor metodice;
• Dosarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.
• Dosarul Comisiei Educative.
Vă rugăm să descrieţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în colectarea dovezilor
şi în realizarea îmbunătăţirilor, precum şi soluţiile pe care le-aţi identificat, în
funcţie de factorii listaţi în coloana din stânga:

6.

Dificultăţi
Fişa de
observare a
lecţiei
(format)

Soluţii

•

-

•

-

•

-

•

-

Descriptori
de la 5.1 la
5.26

•

-

•

-

Dovezi
sugerate de
manual

•

-

•

-

Implicarea
membrilor
personalului

•

-

•

-

Resurse
materiale

•

-

•

-

Altele

•

-

•

-

Format de
raportare

7. Vă rugăm descrieţi succesele pe care le-aţi avut în timpul acestei perioade în ceea
ce priveşte atingerea descriptorilor de performanţă de la 5.1 la 5.26.
Succese:
• Planul de şcolarizare proiectat pentru anul şcolar 2008 – 2009 permite elevilor să-şi
continue studiile pe acelaşi domeniu
• Calificarea pentru faza naţională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară
„Tehnologii” a unui număr de 8 elevi
• Creşterea procentului de promovabilitate pe şcoală semestrul I faţă de aceeaşi
perioadă din anul şcolar 2006 – 2007

