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• influenta negativa asupra elevilor a unor mijloace mass media;
• slaba colaborare cu �coala a unor parinti;
• anturajul nepotrivit al unora dintre elevi;

in ceea ce prive�te a doua categorie de demersuri educative, trebuie avut in vedere faptul
ca majoritatea obiectelor de studiu au un suport solid educativ in ceea ce prive�te atitudinile . 
pozitive fata de cunoa�terea �tiintifica, dezvoltarea capacitatilor intelectuale de nivel malt, 
cultivarea curiozitatii �tiintifice �i a spiritului de investigatie. 

Credem ca este loc de mai bine in ceea ce prive�te starea disciplinara a elevilor. Este 
clar ca mediul �colar trebuie sa fie compatibil cu idealurile unei societati democratice, printre 
care nu se poate gasi in nici un caz indiferenta fata de regulamente �i fata de respectarea legii. 

Credem ca trebuie acordata o atentie mai mare educarii pozitive a elevilor in ceea ce 
prive�te frecventa la ore, pastrarea mobilierului din dotare, recuperarea pagubelor, tinuta. 

Trebuie sa veghem, in mod constant, ca spatiul �colii sa constituie un spatiu de 
manifestare a responsabilitatii, a tinutei �i comportamentului decent, de care sunt legate 
corectitudinea, onoarea, respectul reciproc �i toleranta fata de opiniile diferite. 

Este clar ca multe din rezultatele muncii educative vor deveni vizibile abia mai tiirziu, 
dupa intrarea tinerilor in viata. Atunci vom putea spune daca sunt sau nu oameni de caracter, 
daca respecta sau nu respecta principiile democratice. 

11. COMITETUL DE P ARINTI

in luna octombrie 2021 a avut Joe adunarea generala a parintilor in vederea 
constituirii Consiliului reprezentativ al parintilor pentru anul �colar 2021-2022 �i elaborarii 
unui regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului intocmit, dar �i 
atunci ciind a fost necesara consultarea parintilor pentru solutionarea unor probleme de 
interes general. 
Acesta s-a intrunit in vederea discutarii �i a organizarii diferitelor aspecte de ordin intern, 
incerciind rezolvarea problemelor legate de desfa�urarea procesului instructiv - educativ. 

12. CONCLUZII

Sintetiziind cele mentionate, putem aprecia urmatoarele: 

Puncte tari 
- Au fost realizate activitatile educative �colare �i extra�colare diverse, care au contribuit la
formarea elevilor in spiritul principiilor �i practicilor europene;
- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activitatilor instructiv-educative �i
administrativ-financiare;
- Au fost realizate lucrari de intretinere a cladirilor;

Puncte slabe 
- Pregatirea unor elevi evidentiata prin rezultatele la invatatura �i frecventa nu este la nivelul
standardelor de calitate;
- S-au inregistrat abateri disciplinare ale elevilor, care au afectat imaginea �colii;
- Insuficiente strategii didactice moderne, cu invatare centrata pe elev.
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