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I. Descrierea unității de învățământ

Şcoala Gimnazială „EUROPA” este unitate 
școlară cu personalitate juridica. 

Structură arondată: grădiniţa cu program prelungit, 
CĂSUŢA DIN POVEŞTI, situată în apropierea 
Universităţii de Medicină şi Farmacie 

Str. Victor Babeș, Nr.11 
Târgu-Mureş

Grădinița cu 

program 

prelungit 

Căsuța din 

povești

Program școlar într-un singur 

schimb

Clasele 

CP – I - IV

Clasele 

V-VIII

8 - 17 8-13

*12-16 ȘCOALĂ 

DUPĂ ȘCOALĂ

8-15

Program de funcționare



a. Populația școlară 2019-2020 

Număr elevi Preșcolar Primar Gimnazial

1003 155 469 379

Total număr clase

Grupe gradiniţă ,CP – I - VIII

38

An școlar

Număr de 

cadre 

didactice

Personal 

didactic 

auxiliar

Personal 

nedidactic
Total angajaţi

2019-2020 73 6 25 104

b. Personalul școlii și al grădiniței



Clădirea I – gimnaziu Clădirea II - primar Curte

Parter Etajul I Etajul II Parter Etajul I Etajul

II

Cantină

2 Săli de clasă 6 Săli de 

clasă

7 Săli de 

clasă

3 Săli de clasă 7 Săli de 

clasă

8 Săli de 

clasă

Sala de 

sport

Sala profesorală Grup

sanitar

Grup

sanitar

Amfiteatru grup

sanitar

1 sală de 

clasă

Grup sanitar Lab. de chimie

Sală de sport la 

demisol

Secretariat, Direcțiune, 

contabilitate, 

Bibliotecă,

Cab. CEAC,  

Vestiar, depozit lapte și

corn, grup sanitar

c. Baza materială



d. Circumscripția școlară



e. Plan de școlarizare

Secția/ Clasa

pregătitoare 2020-2021

Număr de clase

aprobate
Număr de locuri

Română 3 80

Maghiară 2 50



II. Școala văzută prin ochii elevilor 

Chestionarul CEAC aplicat celor 217 elevii din clasele VI-VIII



31%

39%

12%

1% 17%

Cum răspund cadrele didactice la cererile tale de ajutor 
individual în înţelegerea / aprofundarea celor predate?

Toate cadrele didactice

Majoritatea cadrelor didactice

Unele cadre didactice

Niciun cadru didactic

Nu am solicitat /nu am avut nevoie de ajutor



84%

15%

1%

Cât de des ţi se explică, înainte de evaluare (teză, 
lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi 

folosite pentru evaluare şi notare?

Înainte de fiecare evaluare

Doar în momentele importante - cum ar fi înainte de teze

Niciodată



7%

59%

24%

8% 2%

Dacă la ore prezinţi alte informaţii sau idei personale, 
cum se comportă profesorii tăi?

Profesorii sunt
întotdeauna de acord cu
ce spun

Profesorii sunt de acord cu ce
spun însă îmi cer să
demonstrez, să argumentez

Profesorii cer părerea
colegilor mei, se provoacă o
discuţie în clasă

Profesorii îmi spun să stau jos
şi să nu mai vorbesc

Altfel



27%

43%

26%

4%

În ce fel eşti încurajat să îţi evaluezi singur rezultatele 
şcolare?

Toate cadrele didactice mă încurajează să mă autoevaluez

Majoritatea cadrelor didactice mă încurajează să mă autoevaluez

Unele cadre didactice mă încurajează să mă autoevaluez

Niciun cadru didactic nu mă încurajează să mă autoevaluez



34%

31%

23%

6% 6%

În ce măsură eşti satisfăcut de progresul personal realizat în 
ultimul an şcolar

Nota 5 nota 4 nota 3 nota 2 nota 1



35%

27%

24%

9%

5%

În ce măsură eşti satisfăcut de respectul arătat de 
personalul şcolii

Nota 5 Nota 4 Nota 3 Nota 2 Nota 1



Educaţia trebuie în primul rând să aibă în vedere 

omul viu şi omul întreg; aceasta înseamnă omul real, 

concret, nu omul idee sau cifră, mai înseamnă omul 

complex, nu unul parţial, redus; actul pedagogic 

trebuie purtat direct şi pe întreg cuprinsul condiţiei 
umane.

(Ernest Bernea – Studii de pedagogie)


