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CONTEXT LEGISLATIV

 LEGEA EDUCATIEI NATIONALE Nr. 1/05.01.2011 cu
modificările ulterioare ;

 Ordinul nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a casei corpului didactic ;

 ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor
şi metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale
individuale  anuale ale personalului contractual ;

 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului
National pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul
şcolar ;

 ORDIN  COMUN  MECTS – MMFPS  nr.  4469/12.06.2012/nr.
1804/03.07.2012  privind  aprobarea  Metodologiei  de  utilizare
a  instrumentelor Europass si Youthpas şi a Metodologiei-cadru
cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot
parcursul vieţii ;

 ORDIN nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea
Programului ,,A doua Șansă” ;

 ORDIN  nr.  5484  din  29  septembrie  2011  pentru  aprobarea
Metodologiei  privind  recunoaşterea şi  echivalarea
competenţelor  profesionale dobândite  formal,  non-formal  sau
informal  de  către  cadrele  didactice  care  ocupă funcţii  de
educatori/educatoare,  institutori/institutoare,
învăţători/învăţătoare, maistru instructor, antrenor, în vederea
ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul
preşcolar, profesor pentru învăţământul  primar,  profesor  de
instruire  practică,  respectiv  profesor-antrenor în  cluburile
sportive şcolare,  palatele şi  cluburile copiilor ;

 Ordonanţa  de  urgenţă nr.  49/2014  privind  instruirea  unor
măsuri în  domeniul  educaţiei,  cercetării ştiinţifice şi  pentru
modificarea  unor  acte normative în domeniul educaţiei,
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative ;

 ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori
pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea
ocupării unei funcţii didactice ;

 ORDIN nr.5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea
Regulamentului de inspecţie a unităţii de învăţământ
preuniversitar ;



 ORDIN  nr.  5550  din  6  octombrie 2011  privind  aprobarea
Regulamentului  de organizare şi  funcţionare  a  Consiliului
naţional  de  etică din învăţământul preuniversitar ;

 ORDIN nr. 5553 – Metodologia privind echivalarea pe baza
ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durata,
realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic
cu durata de 3 ani ;

 ORDIN  nr.  5559  din  7  octombrie  2011  pentru  aprobarea
Normelor  metodologice  privind  efectuarea  concediului  de
odihnă al  personalului didactic din învăţământ ;

 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind formarea continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar ;

 ORDIN  nr.  5562  din  7  octombrie  2011 – Metodologia
privind  sistemul  de  acumulare,  recunoaştere şi  echivalare  a
creditelor  profesionale transferabile ;

 ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de
unităţile de învăţământ preuniversitar ;

 ORDIN  nr.  5567  din  7  octombrie  2011  pentru  aprobarea
Regulamentului  de  organizare şi  funcţionare  a  unităţilor  care
oferă activitate extraşcolară ;

 O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu
modificările ulterioare ;

 Strategia  MECT  cu  privire  la  reducerea fenomenului  de
violenţă în  unităţile  de învăţământ  preuniversitar,  aprobată
prin  O.M.Ed.C.T.  nr. 1409/2007 şi Legea 29/2010 de
modificare a Legii 35/2007 ;

1. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT :



ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, AVRAM IANCU’’ COVASNA
LOCALIZARE

Şcoala Gimnazială “Avram Iancu“  Covasna, Jud. Covasna Str. Mihai
Eminescu, nr. 15
Tel. Fax: 0267340162 email :
scavramiancuvoinesti@yahoo.com





1. Scurt istoric

Instituţia noastră de învăţământ se află situată în partea central
estică a oraşului Covasna , în cartierul Voineşti , unde îşi desfăşoară
activitatea de mai bine de 155 de ani.

Şcoala a luat naştere odată cu construirea Bisericii Ortodoxe , în jurul
anului 1778 , funcţionând în tinda bisericii, sfinţite în acelaşi an. Primul
învăţător a fost preotul Ioan Grid, astfel că la început şcoala a fost una
confesională. Între anii 1800 – 1861 şcoala funcţionează în case cu chirie sau
în casa epitropilor în funcţie.

Începând cu anul 1861 şcoala primeşte un local propriu – clădire
existentă şi astăzi ( corpul B ) , declarată monument istoric. În anul 1909
este ridicată de catre stat a doua clădire ( corpul C ) care deşi în timp a suferit
unele modificari minore şi astăzi aici îşi desfaşoară activitatea ciclul primar ,
clasele I-IV. Un alt corp de  clădire este ridicat în apropierea corpului B , în
anul 1921 ( corpul D ) în prezent aceasta fiind complet reabilitat. În fine ,
ultima clădire a fost ridicată în apropierea corpurilor B şi D în anul 1969 (
corpul A ) fiind totodată şi cea mai mare .

Din anul 1918 a devenit şcoală primară de stat, tot atunci infiinţându-se
câte un post de învăţător pentru fiecare clasa. Anul 1924 a fost acela în care
şcoala a primit rangul de gimnaziu , învăţământul s-a extins la 7 clase iar
şcoala a purtat numele marelui revoluţionar Avram Iancu.

Denumirea şcolii noastre s-a schimbat de mai multe ori după al doilea
război mondial , în concordanţă cu noile structuri social-politice , cu
scopurile sistemului educativ promovat de autorităţile vremii, pâna dupa
revoluţie , când şi-a reluat denumirea de Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu’’.

La şcoala noastră este arondată şi Grădiniţa cu program prelungit nr.2 ,
respectiv Gradiniţa cu program normal nr.4.

Centrul financiar este structurat pe patru trepte de scolarizare : ante-
preşcolar preşcolar , primar si gimnazial , funcţionând în locaţii diferite ( desi
relativ apropiate ) în şase corpuri de clădiri .

1.1. Trăsături caracteristice :

Populaţia şcolară :
 Număr de elevi
În anul şcolar 2016 – 2017 se înregistrează un numar de 343 de elevi , la

nivelul întregului  centru financiar , în uşoară creştere faţă de anul precedent
Pe structuri situaţia se prezintă în felul următor :

Grădiniţa cu program normal nr. 4  o grupă combinată la secţia Română de
14 copii.

Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 ,3 grupe la secţia Română cu un
număr de 44 copii   şi o grupă combinată la secţia Maghiară de 20 copii . De



asemenea la nivelul structurii mai sus menţionate avem şi 2 grupe de
învăţământ ante-preşcolar la secţia Romană cu un număr de 19 copii .În total
83 de copii

La ciclul primar avem cinci clase la secţia română cu 111 elevi şi la
secţia maghiară avem o clasă simultană de 19 elevi .În total 130 elevi

La ciclul gimnazial avem 5 clase la secţia română cu 104 elevi şi o
clasă simultană la secţia maghiară cu 12 elevi.În total 116

În total 343 de elevi

Populaţia şcolară în ultimii patru ani şcolari:

Număr de elevi
preşcolari

Număr de elevi
0 - VIII

Număr de elevi
total

2012 - 2013 97 250 347
2013 - 2014 91 252 343
2014 - 2015 88 270 358
2015 - 2016 82 256 338
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 Număr de clase
La nivelul întregului centru financiar , în anul şcolar 2016 – 2017 , avem
un total de 19 grupe / clase :

 Grădiniţa cu program normal nr. 4 o grupă combinată
secţia română ,total 1

 Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 , 6 grupe  , doua
grupe de învăţământ antepreşcolar la secţia română , 3
grupe de preşcolari secţia română  şi o grupă combinată la
secţia maghiară , total 6

 Învăţământ primar 6 clase , 5 la secţia română şi o clasă
simultană secţia maghiară

 Învăţământ gimnazial 6 clase , 5 secţia română şi o clasă
simultană la secţia maghiară



 Mediul de provenienţă
Din cei 343 de elevi înscrişi în anul şcolar 2016 – 2017 , 324 elevi
provin din oraşul Covasna ( mediul urban ) 94,47 % şi doar un număr
de 19 elevi 5,53 % provin din mediul rural.

Personalul şcolii :
 În anul şcolar 2016 – 2017 , în unitatea noastră de învăţământ

funcţionează un număr de 32 de cadre didactice şi 4 educatori
puericultori.

Titulari  22 detaşaţi 2
Suplinitori 14
Cele 4 cadre didactice educatori puericultori sunt angajaţi pe
perioada determinată , pâna la data de 31 aug. 2017.
 Personal nedidactic 8,5
6 îngrijitori şi 2,5 muncitori şi 3 îngrijitori grupe creşă
 Personal auxiliar 3,75
1 secretar
1 contabil
1,5 administrator
0,25 bibliotecar
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Calitatea personalului didactic :
 Calificat 31
 Necalificat 1

Gr.
didactic Profesori învăţători educatori total

I 9 5 3 17
II 2 - 1 3

Def. 5 1 3 9
Debut. 2 - - 2
Necalif. 1 - - 1

Grad I
Grad II
Definitivat
Debutanti
Necalificati

1.2. Indicatori de evaluare a performanţei şcolare cantitativ şi calitativ :
 Rezultate şcolare : ponderea elevilor cu rezultate slabe , bune şi foarte

bune
Situaţia la învăţătură la sfârşitului anului şcolar 2015- 2016 :

procentul de promovabilitate pe şcoală: 100,0 %
procentul de promovabilitate pe cicluri de învăţământ:

o 0 - IV: 100.0 %
o V - VIII: 100,0 %

- Date statistice pe ultimii 4 ani şcolari:

Medii 5-6,99 Medii 7-8,99 Medii 9-10
2012- 2013

I - IV 15 % 42 % 43 %

2012- 2013
V - VIII 5 % 45 % 50 %



2013- 2014
I - IV 29,25 % 46,41 % 39,34 %

2013- 2014
V - VIII 5,5 % 47,46 % 51,49 %

2014– 2015
I - IV 18,17 % 48,46 % 39,37 %

2014- 2015
V - VIII 5,5 % 56,50 % 49,45 %

2015- 2016
I - IV 12 % 37 % 51 %

2015- 2016
V - VIII 6% 46 % 48 %

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Media
2012-2016

Număr total de elevi 347 343 358 338

98,85%
Elevi promovați 344 338 350 338
Promovabilitate in
luna iunie

99,13 % 98,54% 97,76% 100,0%
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 Procent de promovabilitate la examenele naţionale

Rezultate la EVALUAREA NAŢIONALĂ: dintre cei 25 absolvenţi ai
claselor a VlII-a , 24 au participat la examenul de evaluare nationala , din
acestia 4 la învăţământ profesional, iar pentru ceilalţi 20 de elevi,
distribuţia mediilor de admitere a fost următoarea



Având în vedere ca in anul scolar trecut, rezultatele obtinute la examenul
de evaluare au fost mai slabe decat in anii precedenti, media rezultatelor pe
ultimii 4 ani  2012-2016 este urmatoarea:

2012- 2013 21 înscrişi, 21 cu media peste 5 – 100,00 %
2013- 2014 15 înscrişi, 15 cu media peste 5 – 100,00 %
2014- 2015 23 elevi înscrişi, 23 cu media peste 5 – 100,00 %
2015- 2016 24 înscrişi, 21 cu media peste 5 – 100,00 %

 Ponderea elevilor cu rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare
Elevii şcolii se remarcă printr-o bună participare la olimpiadele şi
concursurile şcolare, obţinând rezultate deosebite la olimpiadele
şcolare pe specialităti, concursurile judeţene şi naţionale,
concursurile artistice şi sportive, activităţile extraşcolare. În perioada
2012-2016 s-au obținut următoarele rezultate :

Disciplina 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016
Lb.romana 2 menţiuni I;III; 2 ment II;III;4men 2 I ;II,2III,4 ment
Geografie mentiune II ; mentiune I;II;III;ment I;II;III

Matematica III şi menţiune II ; III ; 2 men 2 III si 2men II
Fizica I , III
Chimie ment
Biologie ment
Religie I şi menţiune I III 2 ment ment I

Cultura civ I,III,mentiune mentiune ment I,II, mentiune
Istorie mentiune mentiune ment

 Procentul elevilor care trec la niveluri superioare de învăţământ

Gradul de integrare a absolvenţilor în licee şi în şcolile profesionale
cu durată de 3 ani:

2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016
100% 100% 100% 100%

Tranşe

medii admitere

6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 9,99

Număr elevi (%) An

şcolar 2014-2015
5

3 (15 %) 6 (33 %) 4 (20 %) 7 (35 %)



 Comportament social
Este unul adecvat vârstei

 Disciplină
La nivelul unităţii de învăţământ disciplina elevilor este la nivelul cerut ,
notele la purtare între 9 – 10 fiind în proporţie de 99, 18 %
 Absenteism

2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016
total total total total
1110 1165 2040 1015

motivate motivate motivate motivate
843 892 1430 640

 Rata abandonului şcolar


2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016
3 elevi 2 elevi 3 elevi 2 elevi

 Probleme comportamentale
Au fost unele probleme la nivelul clasei a VII-a A, problemă remediată
prin consultaţii psihologice săptămânale
 Încălcări ale legii
Nu a fost cazul
 Activităţi sociale şi culturale

Festivalul colindelor
Festivalul „Tinere talente” –Sf. Gheorghe
Sântilia Sâmpetrului – Vâlcele,
Săptămâna Educaţiei Globale – cu tema: Mobilitate pentru sustenabilitate, în
cadrul căreia au fost organizate câteva activităţi reuşite:
Şcoli de prestigiu din România şi Europa – dezbatere
Educaţie fără frontiere
Înveţi să te afirmi – masă rotundă
Şcoala mea, şcoala ta
Vreau să am o meserie
Joburi de actualitate – proiecte
Avantajele, dezavantejele plecării la muncă în străinătate – dezbatere
Cheia succesului – vizită la fabrica de pâine

Dăruim sănătate celor dragi – Săptămâna fructelor şi legumelor (legume şi
fruce pentru Căminul „ Boldog Apor Vilmos”
Depunere de coroană, concurs de recitare şi program artistic organizat de Ziua
Naţională a României
Serbare de 1 Decembrie – montaj literar artistic – clasele V-VIII
Concurs „ Marea Unire” clasele a V-VI –



Concurs de recitări: „Mari poeţi, mici recitatori” – organizat de doamnele
învăţătoare
Vizită la galeria de artă şi biblioteca orăşenească – organizat de doamnele
învăţătoare
Serbarea pomului de Crăciun - colinde
Serbare de Crăciun – la biserică
Reuniuni organizate de diriginţii claselor gimnaziale
Au fost organizate activităţi cultural artistice de 8 Martie
Serbarea abecedarului
Activităţi organizate de Ziua şcolii.. În organizarea acestei activităţi s – au
implicat toate cadrele didactice.
Acţiuni de igienizare
Rămas bun doamna învăţătoare – program artistic prezentat de clasele a IV
Serbarea de Ziua mamei – spectacol prezentat de elevii claselor I – IV secţia
maghiară;
Farşang – organizat pentru clasele de la secţia maghiară–
Pregătirea elevilor pentru Evaluarea Naţională şi concursuri:
Participare la organizarea Nedeii Mocăneasti
Activităţi organizate în cadrul săptămânii Şcoala altfel – “ Să ştii mai multe,
să fii mai bun”:
la ciclul primar: “Cea mai reușită farsă” , „Păcală” „Cangurașul
matematician”, „Ce pot face două mâini dibace” , „Învățăm de mici bunele
maniere!”, „Școala mea frumoasă și curată”,  „Suntem cei mai buni!”
La ciclul gimnazial: „Știu mai mult” – concurs interdisciplinar, „Caracatița
valorilor morale”, „Origami” – concurs, Prim ajutor, Ghid de comportament
în caz de cutremur
PPT, „Jocuri sportive”, Gândeşte verde, gândeşte curat – plantare puieţi-
valea Hanko, Teatru “ Amintiri din copilărie
Ziua Apei – clasele V- VIII – toate cadrele didactice
Festivalul de teatru – Juventus - clasa a VI-a A:
Ziua Europei – 9 Mai, clasele VI-VIII :
Să fim un pic mai buni ( Crăciun, Paşti)– colectare de haine, jucării –
15 ianuarie – Eminescu la ceas aniversar–cls V-VIII şi clasa a IV.B
Picnic cu clasa V-VII. B – Valea Zânelor
La săniuş – clasa V-VII. B –
Vizitarea expoziţiei pe tema: Războiul Mondial
Concurs de poezii pe teme geografice – clasa a V-a A
Revista clasei a VI-a aA D’ale Şcolarului
Ziua Europeană a limbilor – concursuri de creaţie, concurs de cultură generală
Concursuri organizate de biblioteca şcolii
„ Cel mai frumos semn de carte”
Concurs eseuri „ Bunicii mei”
Concurs eseuri „Să ne cinstim înaintaşii”



Concurs eseuri „ Importanţa zilei de 1 Decembrie pentru români”
Concurs eseuri „ Scrisoare pentru Moş Crăciun”
Concurs eseuri „ Mi-ar fi plăcut să fiu”
Concurs „ Simboluri ale primăverii”
Concurs „ Scrisoare pentru mama”
Concurs de eseuri şi desen „ Ţara mea”
Concurs „ De ce citesc...” – Lecturiada
Concurs „ Lectura” – concurs de eseuri, desene, afişe, prezentări PPT,
concurs de cultură generală
Şi în acest an şcolar au fost organizate excursii în diferite zone a ţării :

Excursie la Sibiu, Alba Iulia, Deva –
Excursie la Braşov
Excursie la Sibiu
Excursie la Mărăşeşti
 Numărul de cereri de transfer
2012 – 2013 4 veniţi şi 4 plecaţi
2013 – 2014  5 veniţi şi 3 plecaţi
2014 – 2015 4 veniţi şi 1 plecat
2015 – 2016 6 veniţi  , 8 plecaţi

1.3. Resurse materiale ale unităţii şcolare

 Numărul sălilor de clasă a laboratoarelor şi cabinetelor , bibliotecă ,
spaţii sanitare etc

 La GPN nr.4avem un număr de 3 săli de clasă , o cancelarie ,
grup sanitar , o mică sală de sport

 La GPP nr.2 avem 6 săli de clasă , 5grupuri sanitare , bucătărie ,
cabinet medical , spălător , cancelarie

 Structura claselor 0 – IV , avem un număr de 6 clase de curs ,
cancelarie , grup sanitar , sală de sport , spaţiu depozitare .

 Structura claselor V – VIII , avem un număr de 8 Sali de curs ,
cabinet de istorie , cabinet de geografie , cabinet de biologie ,
laborator de fizică  şi chimie , CDI , bibliotecă cu peste 19300
volume de carte , cancelarie , 5 grupuri sanitare , cabinet de
informatică AEL , sală de sport , depozit , atelier , teren de sport ,
arhivă.

 Conectare la internet
Toate structurile sunt conectate la internet , contract Telekom



 Starea clădirilor
La nivelul întregului centru financiar avem 6  corpuri de clădiri la
nivelul a trei structuri , respectiv 2 corpuri la nivelul grădiniţelor , un
corp la nivelul învăţământului primar şi 3 corpuri la cel gimnazial.
Starea acestora este una bună , corespunzătoare actului de educaţie .
Avem două corpuri de clădiri recent reabilitate , GPP nr 2 şi corpul D
la nivelul gimnaziului.
 Nivel de dotare cu resurse educaţionale

 20 calculatoare AEL ( din păcate depăşite moral )
 7 calculatoare de birou
 3 video-proiector
 2 laptop
 5 copiatoare
 4 imprimante
 Hărţi , planşe , foarte mult material didactic şi sportiv , truse,

dispozitive, flipchart-uri, filme, hărţi, planşe, substanţe
chimice, instrumente de laborator , casete audio, CD-uri etc.

 Staţie de amplificare şi sonorizare
 conectare la Internet wireless cu 2 acces-point

Materialul didactic existent, îmbinat cu strategiile didactice tradiţionale
şi moderne, ajută la realizarea unui demers didactic eficient şi de
calitate.

1.4. Calitatea managementului şcolar

Managentul unităţii şcolare se desfăşoară pe baza planului
managerial, în colaborare cu membrii consiliului de administraţie şi al
consiliului profesoral. Cadrele didactice sunt organizate în comisii pe arii
curriculare, fiecare arie şi comisie având un responsabil. Există comisii de
lucru pe probleme. Responsabilii de arii curriculare şi  ai comisiilor de
lucru întocmesc planul managerial al comisiei de care răspund

 O componentă fundamentală a desfăşurării actului educaţional o
reprezintă relaţiile cu comunitatea locală care include: administraţia
publică locală, agenţii economici, mass-media, oamenii de afaceri,
instituţiile de cultură, organizaţiile sportive, organizaţiile
neguvernamentale, bisericile, părinţii etc. Toate aceste segmente ale
comunităţii locale sunt interesate în formarea elevilor pentru viaţă ca
viitori oameni de bază ai societăţii. În acest sens, lor trebuie să li se
ofere informaţii şi să li se asigure posibilităţi de participare la
procesul de dezvoltare a şcolii şi de îmbunătăţire a calităţii



educaţiei. În acelaşi timp, trebuie să-şi asume responsabilităţi cât
mai clare în diverse activităţi extracurriculare desfăşurate de elevii şi
cadrele didactice din şcoală, precum şi în descoperirea de noi
resurse financiare şi materiale. Optimizarea procesului instructiv
educativ are la bază parteneriatul real cu părinţii elevilor.

Un management eficient trebuie să anticipeze evoluţiile de
pe piaţa forţei de muncă la nivel local şi naţional pentru a răspunde
în mod eficient prin politicile şcolii în domeniul curriculum-ului,

dezvoltării personalului, dotării, finanţării etc., provocărilor
următorilor ani.

Anticipând în mod corect aceste evoluţii, cred că se va putea
acţiona astfel încât instituţia noastră să fie pregătită:

• să-şi menţină actualii elevi;
• să atragă prin programele sale noi categorii de beneficiari ai unei
educaţii şi instrucţii moderne şi eficiente;
• să satisfacă, pe termen lung, cerinţele comunităţii pe care doreşte
să o deservească.

 Ne dorim ca trăsăturile dominante în şcoala noastră sa fie
cooperarea, munca în echipa, respectul reciproc, ataşamentul faţă
de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare.
Climatul organizaţiei şcolare vrem să fie deschis, stimulativ,
caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice să fie
deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc

2. MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE :

Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi
posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume

în continuă prefacere!
Misiunea şcolii are la bază „valorile promovate în societate şi la nivelul

organizaţiei şcolare, prin politicile şi strategiile educaţionale existente la nivel
naţional, regional şi local, prin situaţia existentă, definită de factorii
contextuali, de cultură şi tradiţii, cât şi prin evoluţia conceptului de calitate .

Şcoala Gimnazială Avram Iancu Covasna promovează indentificarea şi
dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în
spiritul muncii, cinstei şi onestităţii, construindu-le personalitatea prin
dobândirea cunoştinţelor de cultură generală, formarea de abilităţi practice în
vederea însuşirii valorilor fundamentale ale culturii naţionale şi internaţionale.



Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înţelegerea şi aplicarea
principiilor democraţiei, dezvoltării capacităţii de comunicare şi relaţionare,
aprecierii valorilor culturale şi artistice din patrimoniul universal.
Stilul didactic al dascălilor noştri este direcţionat spre latura formativă şi
informativă, dezvoltând personalităţi deschise către o societate în schimbare,
capabile să formuleze opţiuni şcolare şi profesionale realiste conforme cu
nevoile sociale şi propriile interese şi aptitudini.

De asemenea misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi
contura personalitatea, de a-şi exprima deschis opiniile, de a crea
oportunitatea afirmării lor la vârsta aspiraţiilor, de a deschide calea valorilor
autentice. Rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activităţii ştiinţifice şi
culturale a şcolii.

Demersul nostru educational, alaturi de familie şi comunitate, are ca
ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane,
formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi
pentru integrarea socio - culturală şi profesională deplină, într-o lume
dinamică, supusă unor transformări continue.

Politica noastră educaţională este în concordanţă cu valorile cheie ale
şcolii şi urmăreşte:
o Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al

activităţilor educative şi instructive, prin perfecţionarea continuă a
personalului angajat;

o Crearea u n u i climat de muncă pozitiv, armonios, bazat
pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic ca
premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în echipă;

o Garantarea pregătirii în ciclul gimnzial, prin calitatea şi
eficienţa actului didactic şi cooperarea cu părinţii, cu comunitatea, cu
institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul
educaţiei.

Şcoala noastră urmăreşte crearea unui cadru propice pentru formarea şi
dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de
învăţământ.

3. ECHIPA DE PROIECT :

Componenţa echipei :
Coordonator proiect :
Olărescu Henorel director
Membrii :
Prof. Bota Adriana – responsabil CEAC
Prof. Pătru Dana - Aria auriculară „Limbă şi Comunicare”



Prof. Lazar Emese - membru CEAC
Prof. Kocsis Monika – Consilier educativ
Prof.înv. Cara Iuliana – învăţământ primar
Educ. Zaha Petruţa – învăţământ preşcolar
D-ul Vlaicu Nicolae – preşedintele comitetului de părinţi

4. SCOPURILE / ŢINTELE STRATEGICE

Ţintele strategice reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin
proiectul de dezvoltare a unităţii şcolare şi prin care se va îndeplinii misiunea
şcolii. Acestea nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile
pe care şcoala noastră doreşte să le dezvolte sau după caz să le
îmbunătăţească.

Ţintele   strategice stabilite de Şcoala Gimnazială Avram Iancu
Covasna , având ca reper misiunea şcolii sunt:

Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare –
evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin
formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora

Ţinta 2 Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică
necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare

Ţinta 3 Asigurarea bazei materiale pentru un
învăţământ de calitate

Ţinta 4 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în
scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de
beneficiari

Ţinta 5 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de
proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene .

5. MOTIVAREA STABILIRII ŢINTELOR STRATEGICE :
Analiza P.E.S.T.E.

Mediul extern al şcolii include: factori politici, economici, sociali,
tehnologici, ecologici, şcoala fiind un sistem deschis ce presupune o puternică
interacţiune cu mediul situat în afara ei.



DOMENII CONTEXT LOCAL

POLITIC

- Procesul de  învăţământ din ,Scoala Gimnazială Avram Iancu se
bazează pe legislaţia generală şi specifică sistemului de învăţământ
preuniversitar, pe toate ordinele şi notificările emise de către MECŞ sau
I.S.M.B., pe actele normative în domeniu.
- Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale
speciale;
- Există relaţii foarte bune între şcoală şi Primărie/Consiliul local.

ECONOMIC

- Dezvoltarea economică a zonei este precară;
- Interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau
donaţii pentru unitatea noastră este scăzut şi implică demersuri greoaie
din partea scolii, concretizate de multe ori în activităţi puţin profitabile;
- În unitatea noastră şcolară există suficienţi elevi cu o situaţie
materială mai modestă proveniţi din familii defavorizate, acest lucru
având relevanţă asupra interesului acestor elevi pentru scoală. Un efect
pozitiv în acest sens îl are acordarea burselor sociale şi de merit,
încheierea de parteneriate cu fundaţii  umanitare, precum şi asigurarea
manualelor gratuite.
- Bugetul Consiliului local este limitat

SOCIAL

- Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală;
- Există multe familii care trăiesc din venitul minim, multe mame
sunt casnice;
- În şcoală există acte nesemnificative de violenţă şi alte abateri
comportamentale. În zona şcolii delincvenţa juvenilă este practic
inexistentă; există puţine riscuri din exterior datorită Poliţiei care acordă
sprijin rapid şi desfăşoară acţiuni de educare şi prevenire a acesteia;
- In zonă există locuri în care copiii se întâlnesc, socializează,
desfăşoară activităţi: parc, Clubul copiilor, ONG-uri care desfăşoară
activităţi extraşcolare.

TEHNOLOGIC

- Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă de la
mai mulţi furnizori; Toate familiile elevilor au acces la televiziune prin
cablu, dar nu toţi copiii au calculatoare personale conectate la internet,
echipamente audio-video şi telefoane mobile.
- Există racordare la apă curentă, canalizare, energie electrică;
Conectarea scolii la internet facilitează comunicarea şi transmiterea
informaţiilor, dar baza materială în ce priveşte calculatoarele,
imprimantele, e.t.c. este precară şi necesită îmbunătăţire.

ECOLOGIC

- Şcoala este situat într-o zonă fără unităţi industriale poluante, însă
cu un trafic auto mai intens.
- Se are în vedere antrenarea elevilor în amenajarea zonei verzi a
scolii şi educarea lor în spiritul păstrării curăţeniei.



Pentru a realiza o şi mai bună diagnoza a scolii,vom apela la tehnica
SWOT,analizand atat mediul intern cat si mediul extern, pe urmatoarele
paliere :

 curriculum
 resursele umane
 resursele materiale si financiare

relatiile cu comunitatea

a.) CURRICULUM

 PUNCTE TARI

- Existenta pentru fiecare nivel de scolarizare a intregului material
curricular: planuri-cadru de invatamant si programe
scolare,auxiliare curriculare-manuale, ghiduri metodologice de
aplicare a programelor scolare si de evaluare a ghiduri
metodologice de aplicare a programelor scolare si de evaluare a
activitatii didactice,criterii de notare pt.clasa a VIII-a
,indrumatoare,culegeri de probleme etc.

- Continutul este orientat spre formarea competentelor.
- Libertatea profesorilor de a propune si a materializa optionale

interesante si utile datorita bazei materiale de care dispune scoala
:

o Numeroase imprimante şi copiatoare
o Calculatoare legate  la internet pentru pregatirea

materialelor intr-o maniera mai atractiva si mai moderna.
o Un centru CDI foarte bine pus la punct,racordat de

asemenea la internet,pentru lucru cu grupele mai mici.
o Sala de sport echipata modern,pentru buna desfasurare a

orelor de educatie fizica si sport si recreerea elevilor.
- Perfectionarea a 8 cadre didactice pentru utilizarea programului

educational AEL
- Participarea cadrelor didactice la diferite cursuri de

perfectionare, organizate de catre CCD,ISJ,si alte organizatii si
institutii.

- Proiectele orelor optionale au fost realizate conform cerintelor si
au fost avizate de inspectorii de specialitate.

- Participarea elevilor la concursuri judetene,nationale si obtinerea
de rezultate foarte bune.

- Rezultate foarte bune obtinute de elevi claselor a VIII-a la
evaluările naţionale

- Rezultate bune obtinute de elevi la olimpiadele şi concursurile pe
discipline



- Contacte intre profesori nu doar in plan educational ci si in medii
sociale, religioase,culturale,economice.

- Colaborarea cadrelor didactice cu agentii,institutii care se ocupa
de educarea copiilor in vederea unei educatii la standardele
europene.

 PUNCTE SLABE

- A fost stabilit curriculum la decizia scolii ,dar nu s-a putut
satisface decat partial cerintele elevilor si ale parintilor,avand in
vedere faptul ca a trebuit sa tinem cont si de asigurarea colegilor
titulari .

- La majoritatea disciplinelor am avut manuale suficiente dar
marea lor majoritate sunt extrem de uzate ( multe sunt rulate de
peste 8 ani )

- Cantitatea prea mare de informatii prezentate
expozitiv,neatractiv;

- Orarul prea incarcat al elevilor,in special a celor de clasa a VIII-a
- Lipsa aplicatiilor practice,a eperientelor in favoarea cunostintelor

teoretice
- Preocuparea insuficienta a dirigintilor si a profesorilor in

desfasurarea activitatilor extracurriculare.
- Neaplicarea consecventa a Regulamentului Scolar;
- Lipsa de interes sau interes redus fata de scoala a tinerei

generatii.
- Persistenta unor metodologii expozitive
- Insuficienta consiliere a elevilor in diferitele probleme cu care se

confrunta;
- Imposibilitatea organizarii activitatilor de invatare pe grupe la

unele discipline

 OPORTUNITATI

- Colaborarea cu institutii de invatamant,organizatii,centre de
cercetare etc pentru asigurarea completarii cunostintelor teoretice
cu cele practice a elevilor;

- Aplicarea mai serioasa a Regulamenrului de Organizare si
functionare a scolii ;

- Participari la expozitii,sesiuni de comunicari si concursuri cu
elevii;

- Inscrierea profesorilor la cursuri de masterat si doctorat;
- CDS ofera posibilitatea satisfacerii dorintei de informare si

cunoastere in diferite domenii de activitate;



- Oferta CDS vine in sprijinul fenomenului de absenteism scolar si
contribuie la dezvoltarea unei motivatii intrinseci pentru invatare;

- CDS permite valorificarea abilitatilor individuale a unor
parcursuri personalizate;

 AMENINTARI

- Existenta a prea multe variante de manuale la diferite discipline;
- Dependenta fata de deciziile nivelurilor ierarhice superioare;
- Insuficienta stimulare a interesului elevilor pentru studiul unor

discipline;
Abateri din ce in ce mai numeroase de la ROI a elevilor.

b ) RESURSE UMANE ( Personal didactic si nedidactic,elevi )

 PUNCTE TARI

- personal didactic calificat in proportie de 99,9 %
- ponderea cadrelor didactice cu gradul didactic I este de peste  50

%
- ponderea cadrelor didactice cu performante in activitatea

didactica este de 61,2 %
- majoritatea cadrelor didactice au stagii de formare organizate de

ISJ ; CCD ; ONG ,etc.
- cadrele didactice participante la cursurile de formare in marea lor

majoritate si-au adaptat strategiile prin aplicarea tehnologiilor
didactice , bazate pe cunoasterea elevilor , pe cooperarea si
activizarea acestora , in acest fel modificandu-se relatia pofesor-
elev.

- eficientizarea activitatii comisiilor metodice.
- promovabilitatea buna ( 98,43 ) a elevilor de clasa a VIII-a ,

reprezinta o garantie o garantie a seriozitatii in munca atat din
partea elevilor , cat mai ales a profesorilor.

- dorinta de performanta a elevilor ,36,42% din elevi sunt implicati
in concursuri si olimpiade scolare pe discipline de studiu si
ramuri sportive , faza judeteana si nationala.

- 50,12% din elevii participanti sunt premianti
- implementarea si organizarea unui plan de strategii si activitati

pentru elevi , eligibil din punct de vedere al obiectivelor.
- relatiile interpersonale ( profesor-elev; directori – personal ;

profesori – parinti ; profesori – profesori ) favorizeaza crearea
unui climat educational deschis , fara inhibitii , stimulativ.



- elevii sunt antrenati in activitati extracurriculare ,in parteneriat cu
asociatii sau ONG-uri locale ,activitati comunitare , activitati
ecologice , cluburi sportive.

- editarea revistei  ,, Temerarii’’ a scolii , de un grup de cadre
didactice si elevi ai scolii noastre.

- Participarea la diverse sarbatori ,festivitati,manifestari si
festivaluri cultural artistice.

 PUNCTE SLABE

- slaba motivare a profesorilor de a participa la unele cursuri de
formare pentru care opteaza, cursuri organizate prin furnizori
acreditati , deoarece acestea necesita achitarea de taxe , din
partea lor si nu din partea angajatorului.

- insuficiente cunostiinte ale cadrelor didactice in domeniul
educatiei interculturale , transdisciplinare sau insuficiente
abilitati de abordare sistematica a interdependentei intre functiile
de predare – invatare – evaluare , de comunicare.

- insuficienta informatiilor privind modalitati de
asigurare/generare/evaluare a calitatii in invatamantul primar si
secundar.

- lipsa unui Centru de Resurse si Informare multidisciplinara sau
transdisciplinara , care sa dispuna de suporturi de curs , materiale
auxiliare , tehnica moderna.

- scaderea numarului de elevi datorita situatiei economico-sociale
a localitatii.

- scaderea numarului de elevi la sectia maghiara , intampinand
greutati din ce in ce mai mari la intocmirea claselor.

- insuficienta motivatie a elevilor pentru studiu.
- programa mult pre incarcata , care duce la suprasolicitarea

elevilor.
- dezinteresul fata de lectura si alegerea altor mijloace de

informare cum ar fi de exemplu internetul.
- implicarea unui numar relativ mic de parinti in problemele scolii.

 OPORTUNITATI

- varietatea cursurilor de formare si perfectionare
- existenta unor proiecte europene si guvernamentale , care sprijina

imbunatatirea calitatii educatiei , prin formarea profesionala si
oferirea de oportunitati de dezvoltare  in cariera a cadrelor
didactice.

- existenta multiplelor posibilitati de informare ( ex. internet )



- achizitionarea de materiale didactice auxiliare continute in
pachetul de servicii ( cursuri de perfectionare , suporturi de curs ,
pliante etc. )

- largi posibilitati de comunicare a cadrelor didactice in afara
orelor de curs.

- Intalniri frecvente de cate ori este cazul , intre cadrele didactice
si parinti, sedinte cu parintii la nivelul clasei sau al scolii ,
consultatii.

 AMENINTARI

- scaderea motivatiei personalului didactic din cauza salariului
mult pre mic.

- scaderea nivelului calitativ al instructiei si educatiei , datorita
acumularii a numeroase frustari , nemultumiri , a personalului
didactic.

- scaderea numarului de elevi si in consecinta scaderea numarului
de ore.

- slaba recompensare a elevilor cu rezultate exceptionale la
invatatura.

- lipsa unor perspective de integrare in societate a tinerilor.
- criza de timp a parintilor , datorata actualei situatii economice

care reduce implicarea familiei in viata scolii.

c.) RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

 PUNCTE TARI

- existenta unei baze materiale corespunzatoare si eficiente pentru
desfasurarea procesului instructiv educativ : sali de clasa ;
laboratoare de specialitate ;sali de sport ; teren de sport.

- biblioteca
- cabinet logopedic
- C.D.I. modern.
- A.E.L.
- centrale termice pentru toate cladirile
- acces la internet de buna calitate si de mare viteza
- materiale didactice si sportive variate si numeroase.
- starea foarte buna a tuturor corpurilor de cladiri.
- Prezenta calculatoarelor in toate compartimentele.



 PUNCTE SLABE

- resurse financiare insuficiente.
- grupurile sanitare ar trebui reabilitate.
- modesta gestionare a materialelor informativ-documentare.
- starea rea a geamurilor din corpurile A , B , C
- lipsa unei sali multifunctionale.
- nivelul scazut al veniturilor extrabugetare.
- motivatia materiala a cadrelor didactice.
- utilizarea resurselor financiare in baza prevederilor bugetare (

inflexibile in trim. I si II ale anului )
- dimensionarea bugetului la nivelul anului precedent , acesta fiind

erodat de modificarile de tarife.

 OPORTUNITATI

- colaborarea cu Comitetul de Parinti
- atragerea in sponsorizari a unor firme potente.

 AMENINTARI

- uzura in timp a mijloacelor didactice audio-vizuale.
- instabilitatea preturilor.
- sistem legislativ inflexibil , extrem de complicat si restrictiv , in

privinta utilizarii optime a resurselor de catre conducerea scolii.

d.) RELATIILE CU COMUNITATEA

 PUNCTE TARI

- Comisia dirigintilor organizeaza intalniri cu reprezentanti ai
Politiei de proximitate , pentru prevenirea delicventei in scoala.

- Comitetul de parinti este consultat in problemele majore ale
educatiei.

- dezvoltarea relatiei profesor-elev-parinti se realizeaza si prin
intermediul concursurilor si serbarilor scolare  in colaborare cu
Primaria , societati comerciale etc.

- contacte cu diferite institutii pentru realizarea unor activitati
extracurriculare , precum excursii  , vizite la muzee sau alte
diferite obiective , vizionari de spectacole, actiuni caritabile –
actiuni ce introduc elevii in mediul comunitar si contribuie la
socializarea lor.



- Organizarea unor activitati ,precum ,,ziua portilor deschise’’ ; ,,
zilele scolii’’ in care parintii sunt invitati sa participe si ei .

 PUNCTE SLABE

- contactele cu diferitele institutii sunt sporadice , ocazionale si nu
permanente.

- legaturile cu firme si alte scoli sunt insuficiente si necoordonate.
- exista putine legaturi de parteneriat cu ONG-uri.

 OPORTUNITATI

- disponibilitatea unor institutii de a venii in sprijinul scolii (
Primarie , Biserica ,Politie , ONG-uri , institutii culturale si
fundatii.

- interesul scolii noastre de a ne face cunoscuta activitatea pe plan
local.

- realizarea unor schimburi de experienta cu alte institutii de
invatamant.

 AMENINTARI

- organizarea defectuasa a activitatilor de parteneriat, poate
conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate.

- nivelul de educatie dar si timpul liber limitat al parintilor , poate
conduce la slaba lor implicare in viata scolii.

- lipsa fondurilor financiare pentru realizarea diferitelor activitati
extracurriculare care necesita aceste fonduri.

- instabilitatea la nivel social si economic al institutiilor potential
partenere.

6. OPŢIUNILE STRATEGICE :

Opţiunile  strategice  derivate  din misiunea  şcolii  şi vizând  atingerea
ţintelor  propuse  vor fi realizate prin mai multe căi, după cum urmează:
Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare –
evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor,
prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora

Motivarea
alegerii ţintei:

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate
în educaţia şi formare a profesională  a elevilor, formarea si dezvoltarea



competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea
personală;
 Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa
dezvoltării sale pentru a fi pregatit pentru o treaptă superioară în educație,
școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a se
adapta la schimbările permanente ale societăţii;
 Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și

materiale, tehnica informațională, metode le activ-participativ;
 Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi

evaluării calitătii educaţiei.

Resurse strategice:

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
 Resurse  materiale şi financiare: material curricular corespunzător

(planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curricular,
manuale, caiete de  lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme,
indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice
disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECŞ,

site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată ;
 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala,
responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori;
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și

evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi
pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;
 Resurse de autoritate şi putere: MECŞ, ISJ, Primarie, Consiliu local.

Opţiuni strategice:

O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind
învaţarea centrată pe elev;
O.2. Monitorizarea activităţii cadrelor didactice;
O.3. Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în
lecţii;
O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor
metodice, a cercurilor pedagogice;
O.5. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi
desfăşurare a evaluărilor naţionale;
O.6. Valorificarea experienţei didactice prin participarea la examenele
naţionale şi la concursurile şcolare.



Rezultate aşteptate:

Toate cadrele didactice să realizeze proiectarea demersului
didactic în conformitate cu documentele de politică educaţională;

Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate
școlare bune și foarte bune, procent de promovabiliate în creștere și
scăderea ratei absenteismului;

Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate
de admitere în liceu;
Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de

metodele utilizate în predare- învățare măsurat prin creşterea numărului de
elevi;

Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și
naționale.

Ţinta 2 Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi
psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare

Motivarea alegerii ţintei:

 Legea   Educației Naționale formulează ca principală finalitate
în educaţia şi formarea profesională  a elevilor, formarea si dezvoltarea
competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personal;
 .Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele

de consiliere şi orientare şi activitatea educativă trebuie să se facă
având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor
nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor;
 Crearea condiţiilor  optime în şcoală contribuie la îndeplinirea

misiunii şcolii, de a dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi
creative;
 Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică

informațională, care pot fi folosite mai eficient de către cadrele didactice.
 Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de

către toţi factorii implicaţi în actul instructive - educativ.

Resurse strategice:

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător



(planuri de  învățământ și programe școlare, auxiliare curricular,
manuale, caiete de  lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme,
indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice
disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECŞ,

site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată;
 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala,
responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori;
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și

evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi
pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;
 Resurse de autoritate şi putere: MECŞ, ISJ, Primarie, Consiliu local.

Opţiuni strategice:

O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care
monitorizează respectarea drepturilor copilului;
O.2. Dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şi orientare
şcolară pentru elevi şi părinţi;
O.3. Cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de
delincvenţă juvenilă;
O.4. Extinderea reţelei de supraveghere video a locurilor cu potenţial de
risc.

Rezultate aşteptate:

Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic
pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în
vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă;

Numărul elevilor implicaţi  în activităţi eductive şcolare şi
extraşcolare a crescut, interesul elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a
ambientului şcolii este mai mare;

Rezultate bune la evaluarea națională și medii
ridicate de admiterea în lice e;
Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față

de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală măsurat prin
creşterea numărului de copii;

Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit.

Ţinta 3  Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate
Motivarea alegerii ţintei:
 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate
în educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si
dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și
dezvoltarea personală;
 Misiunea școlii are în vedere dezvoltarea bazei materiale a şcolii;



 Cadrele didactice trebuie să folosească eficient resursele
umane și materiale, tehnica informațională;
 Activitatea școlii trebuie îmbunătățită prin folosirea eficientă a bazei
materiale.

Resurse strategice:

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
 Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte,

softuri educationale; materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică
şi consumabile;
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECŞ,
site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată;
 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala,

responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori;
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, moni torizarea și
evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile
şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;
 Resurse de autoritate şi putere: MECŞ, ISJ, Primarie, Consiliu local.

Opţiuni strategice:

O.1. Asigurarea unui ambient confortabil pentru elevi în cadrul şcolii la
nivelul Uniunii Europene;
O.2. Dotarea corespunzătoare a laboratorului de informatică cu
aparatură I.T. în pas cu dezvotarea tehnologică prin programe MECŞ şi
proiecte;
O.3. Asigurarea de dotări specifice procesului didactic;
O.4. Diversificarea surselor de venituri extrabugetare;

Rezultate aşteptate:

 Interes crescut din partea cadrelor didactice în folosirea bazei materiale
şcolii;

 Să crească  interesul  elevilor  pentru  ore,  măsurat  în rezultate școlare
bune și foarte  bune, procent de promovabiliate în creștere și scăderea
ratei absenteismului;

 Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele
utilizate în predare- învățare măsurat prin creşterea numărului de elevi;

Ţinta  4   Reconsiderarea  managementului  la  nivelul  şcolii  şi al clasei
în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de
beneficiari



Motivarea alegerii ţintei:
 Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a
orientărilor actuale privind corelarea obiectivelor stabilite la nivel
naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu cele ale unităţii
şcolare;
 Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei
culturi organizaţionale a colectivului de cadre didactice, orientat
spre performanţă;
 Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu

profesorii diriginţi şi colegii de clasă în vederea derulării de activităţi
educative şi extraşcolare;
 Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii
educaţiei şcolare;
 Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze

procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent nivelul intelectual, de
apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură;
 Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului de sprijin

pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale.

Resurse strategice:

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
 Resurse materiale şi financiare: documente specifice

managementului şcolii, mapele comisiilor, portofolii, echipamente IT,
birotică şi consumabile;
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECŞ,

site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată;
 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala,
responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori;
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și

evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi
pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;
 Resurse de autoritate şi putere: MECŞ, ISJ, Primarie, Consiliu local.

Opţiuni strategice:

O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze
reale cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a
calităţii în educaţie;
O.2. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe
proceduri;
O.3. Realizarea unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi
în străinătate;



O.4. Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale
avându-se în vedere criteriile de competenţă profesională şi
managerială, precum şi principiul lucrului în echipă;
O.5. Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, lectorate);
O.6. Colaborarea cu serviciul social din cadrul primăriei pentru cazurile
speciale;

Rezultate aşteptate:

 Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a
monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către
responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii;

 Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale
în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune printr-um
management de calitate;

 imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;
 relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele

este atât managerul clasei, cât şi al activitǎţilor educative,
el creează coeziunea şi   dinamica grupului, rezolvă cu
tact pedagogic problemele grupului.

Ţinta 5   Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de
proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene

Motivarea alegerii ţintei:

 Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot
exersa şi dezvolta prin participre la proiecte naţionale şi europene.
 Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi

şcolii posibilitatea de a- şi îndeplini misiunea.
 Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru
implicarea în astfel de proiecte.
 CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul
proiectelor
 Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte
europene.

Resurse strategice:

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
 Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind
implementarea de proiecte, granturi obţinute în urma aprobării
proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile;



 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site
MECŞ, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată;

 Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială,
responsabil cu proiecte comunitare, formatori, experți din exterior;
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și
evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi
pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;
 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MECŞ, Comisia Europeană,
Primarie, Consiliu local.

Opţiuni strategice:

O.1. Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării
prin intermediul internetului
O.2. Sprijinirea financiară a activităţilor de promovare a imaginiişcolii;
O.3. Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite
ONG:-uri, firme private;
O.4. Continuarea parteneriatelor cu institutiile din
cadrul comunităţii.

Rezultate aşteptate:

 Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri,
pentru obţinerea de granturi pentru proiecte strategice sau de
mobilitate;

 Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte
comunitare a crescut, ceea ce se evidenţiază prin
creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi;

 Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin
diverse oportunităţi de diseminare;

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților
fața de proiectele desfăşurate;

 Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii,
părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai conştienţi de
rolul şi de importanţa pe care îl au în şcoală.

7. TERMENELE DE REALIZARE :

a. La începutul fiecărui an şcolar, perioada septembrie-începutul
lunii octombrie sunt stabilite ţintele strategice pentru anul şcolar



curent conform PDI  şi se fac modificările cerute condiţiile
actuale.

b. În urma discuţiilor purtate cu personalul şcolii, se stabilesc
comisiile de lucru, precum şi componenţa acestora.

c. La începutul lunii octombrie, fiecare comisie stabileşte planul
operaţional după care îşi va desfăşura activitatea şi
responsabilităţile.

d. Pe parcursul anului şcolar, fiecare comisie şi membru al
personalului îşi va desfăşura activitatea conform programului şi
ţintelor strategice stabilite.

e. La sfîrşitul fiecărui semestru se va analiza nivelul la care a ajuns
implementarea planului şi se vor stabili noi măsuri de remediere,
dacă este cazul.

f. La sfîrşitul anului şcolar, perioada iunie-începutul lunii iulie se
va face o analiză amplă atât la nivelul comisiilor, cât şi la nivel
general , se va întocmi analiza SWOT şi un plan orientativ pentru
anul şcolar următor.

g. De această activitate răspund  echipa managerială a unităţii de
învăţământ şi responsabilii  comisiilor de lucru din şcoală.

8. ANALIZAREA AVANTAJELOR OPŢIUNII :

Ţintele stabilite sunt absolut necesare pentru a putea ajuta la :

 Procentul de promovabilitate
 Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două
testări (iniţială şi finală)
 Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale;
 Gradul de integrare a absolvenţilor în licee;
 Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare,
concursuri artistice şi sportive
 Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare

continuă şi obţinere de grade didactice
 Starea bazei didactico-materiale a şcolii
 Gradul de implicare în proiecte comunitare
 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii
 Dezvoltarea unităţii şcolare
 interesul elevilor pentru anumite discipline de studiu.
 nevoia unor strategii inteeractive si de invatare centrate pe elev , care

pot fi oferite numai de specialisti, avand ca scop cresterea motivatiei
elevilor in formarea unor competente necesare respectarii valorilor
societatii democratice.



 dorinta elevilor de a-si imbunatati capacitatile de comunicare si
socializare , spre a li se oferi sanse egale de dezvoltare personala.

 consultarea elevilor in privinta modalitatii de petrecere a timpului liber
( excursii , drumetii , vizite la muzee , serbari scolare si activitati
distractive , cluburi , cercuri , competitii sportive ) , valorificand
talentul  si abilitatile elevilor , oferindu-le posibilitatea unei dezvoltari
fizice si intelectuale armonioase

 necesitatea optimizarii relatiilor de colaborare intre parinti ,profesori
,elevi si comunitate , prin diversificarea activitatilor comune , existand
prea putine actiuni desfasurate in parteneriat

 necesitatea de a stimula dorinta de invatare a elevilor , prin dotarea cu
materiale didactice , mijloace TIC, carte scolara , echipament pentru
laboratoarele scolii , raspunzand la solicitarea imperioasa exprimata de
elevi si parinti in chestionarele elaborate de scoala noastra

 necesitatea de a imbunatati capacitatea elevilor in utilizarea noilor
tehnologii de informare si comunicare

 dorinta de a oferi sanse egale elevilor , pentru o integrare rapida si
eficienta in societate

 implicarea elevilor in proiecte legate de protectia mediului
 necesitatea tiparirii unor materiale de promovare a activitatii scolii in

relatiile cu comunitatea
 eficientizarea relatiilor parinti-elevi-cadre didactice-comunitate ,

derulandu-se pana acum putine actiuni comune

Pe baza analizei de nevoi s-a optat pe strategia TO (puncte tari –
oportunitati) care isi propune sa valorifice resursele strategice apeland la
aspectele ce tin de punctele tari si de oportunitati.
Pentru autoevaluarea proiectului de dezvoltare instituțională organizația va
decide cine va participa la activitatea de evaluare (cadre didactice, manageri,
coordonatori de proiect).
Categoric nu se poate evalua totul (câteva domenii eventual), efectele pe
termen scurt, mediu sau lung se vor analiza pe parcursul derulării proiectului.
Procesul de colectare a datelor va fi o colecție de înregistrări secvențiale.
Evidențele descoperite :
• cantitatea (de exemplu număr de cadre didactice implicate în proiect, număr
de elevi etc.)
• calitatea (mai greu de colectat și interpretat)
Pentru elevi avantajele pot fi:
• achiziții la diferite discipline (cunoștințe, atitudini, valori)
• abilități sociale
• competențe de comunicare
• motivare
Pentru cadrele didactice, avantajele  pot fi:
• competențe în domeniul curricular
• competențe de comunicare educațională
• motivare



•abilități-sociale
• competențe manageriale
Pentru școală ca întreg, avantajele  pot fi:
• schimbări în politica școlii
• legături cu comunitatea
•vizibilitatea rezultatelor proiectului
• aspecte privind cetățenia europeană
Proiectul își propune 3 etape:
• 2016-2017 – Pregătire, experimentare.
• 2017-2019 – Implementare, evaluări de domenii, dezvoltare.
• 2019-2020 – Dezvoltare, evaluare.
Fiecare etapă duce la anumite modificări în abordarea etapelor următoare.

Responasabilii realizării sau eșecului proiectului sunt:
•coordonatorii de proiect
•factorii implicați în desfășurarea proiectului



OBIECTIVE
RESURSE

RESPONSABIL
Termene
de
realizare

INDICATORI DE
PERFORMANTA

FINANCIARE UMANE AUTORITARE

O.1. Monitorizarea activităţii didactice
din şcoală, privind învaţarea centrată pe
elev

Proprii
Şefi comisii

metodice
C. P.

Director Director
An şcolar

2015 - 2016
Analiza periodică
a progresului şcolar

O.2. Monitorizarea activităţii cadrelor
didactice;

Bugetare
Extrabugetare

Directori
Resp. formare

continuă

C. P.
Directori Directori

An şcolar
2015 - 2016
semestrial

Inspecţii tematice
Inventarierea inovaţiilor

didactice eficiente;

O.3. Monitorizare şi consiliere privind
utilizarea softului educaţional în lecţii

Bugetare
Extrabugetare

C.P. Resp.
form.

continuă

Responsabili
comisii

metodice
Directori

An şcolar
2015 - 2016
semestrial

Demonstraţii
practice de diseminare

O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative
în cadrul Comisiilor metodice, a
Cercurilor pedagogice

Proprii
C.P. Resp.

comisii
metodice

Resp. comisii
metodice ISJ

Directori
Şefi de
catedre

An şcolar
2015 - 2016
semestrial

Prin nr. de lecţii şi
calitatea acestora

O.5. Organizarea şi coordonarea
acţiunilor de simulare şi  desfăşurare a
evaluărilor naţionale;

Bugetare
Extrabugetare Formatori

Responsabili
comisii

metodice
Directori

An şcolar
2015 - 2016
semestrial

Analize comparative şi
diagnostice

O.6. Valorificarea experienţei didactice
prin participarea la examenele naţionale
şi la concursurile şcolare

Bugetare
Extrabugetare C.P.

Resp. comisii
metod.,ISJ Directori

An şcolar
2015 - 2016

Analize periodice a
nivelului de performanţă

9. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI :

Plan operaţional– an şcolar 2016– 2017

Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a
personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora



OBIECTIVE

RESURSE

RESPONSABIL Termene de
realizare

INDICATORI DE
PERFORMANTAFINANCIARE UMANE AUTORITARE

O.1. Iniţierea de proiecte
educaţionale cu instituţiile care
monitorizează respectarea
drepturilor copilului;

Bugetare
Sponsorizări

C. P.
C.R.P.

C.A.
ISJ

DGPC

director
Consilier
educativ

An şcolar
2015 - 2016

Participarea responsabilului
diriginţilor. la orele de dirigenţie;

Creşterea climatului de
siguranţă a elevilor.

O.2. Dezvoltarea serviciilor
educaţionale de consiliere şi
orientare şcolară pentru elevi şi
părinţi

Bugetare
Extrabugetare

Consilier
şcolar

C. A.
ISJ

Director
C.R.P.

An şcolar
2015 - 2016
semestrial

Proiecte comune cadre
Didactice - elevi - părinţi;
Antrenarea părinţilor în
activităţile extraşcolare

O.3. Cunoaşterea factorilor de
risc şi a consecinţelor actelor

de delincvenţă juvenilă.
Bugetare

Extrabugetare

Consiliul
profesoral

Resp. comisii
metod;ISJ;

Poliţie

Director
Consilier

şcolar;

An şcolar
2015 - 2016
semestrial

Întâlniri periodice ale
elevilor cu reprezentanţi ai

Secţiei de Poliţie;
Armonizarea climatului de

muncă.

O.4. Extinderea reţelei de
supraveghere video a locurilor cu
potenţial de risc

Bugetare
Extrabugetare Directori

Directori
Administrator Director

An şcolar
2015 - 2016

Verificarea periodică a
situaţiilor problematice cu

adoptarea de măsuri
adecvate în timp util

Ţinta 2 Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor
şcolare şi extraşcolare



OBIECTIVE

RESURSE

RESPONSABIL

Termene de
realizare INDICATORI DE

PERFORMANTAFINANCIARE UMANE AUTORITARE

O.1. Asigurarea unui ambient
confortabil pentru elevi în cadrul şcolii
de nivel U.E.

Extrabugetare
Sponsorizări

C.P. C.R.P.
Reprez. ai
instituţiilor

abilitate

C.A.
Director Director

An şcolar
2015 - 2016

Evaluare pe baza
standardelor specifice;
Chestionare adresate
copiilor şi părinţilor

O.2. Dotarea corespunzătoare a
laboratorului de informatică cu aparatură
I.T. în pas cu dezvotarea tehnologică prin
programe MECŞ şi proiecte

Extrabugetare
Sponsorizări

C.R.P.
Reprez. ai
instituţiilor

abilitate

C.A.
Director

Administrator
Director

An şcolar
2015 - 2016

Evaluare pe baza
standardelor specifice;
Chestionare adresate
copiilor şi părinţilor

O.3. Asigurarea de dotări
specifice procesului didactic

Bugetare
Extrabugetare

Formatori;
Şefi de
catedre.

C.A.
Administrator

Director
Administrator

Director

An şcolar
2015 - 2016

Evaluare pe baza
standardelor specifice;
Chestionare adresate

copiilor şi părinţilor

O.4. Diversificarea surselor
de venituri extrabugetare.

Bugetare
Extrabugetare

Director
Contabil

CRP

Director
Administrator

Contabil

Director
Administrator

Contabil

An şcolar
2015 - 2016
semestrial

Evaluare pe baza
standardelor specifice;

Raport situaţie financiară

Ţinta 3 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate



OBIECTIVE
RESURSE

RESPONSABIL Termene de
realizare

INDICATORI DE
PERFORMANTA

FINANCIARE UMANE AUTORITARE

O.1. Proiectarea activităţilor
manageriale pe baza unei diagnoze reale
ţinte strategice care să vizeze proceduri
de asigurare a calităţii în educaţie

Proprii
Şefi comisii

Metodice
Director
CEAC

CEAC
Director Director An şcolar

2015 - 2016

Analiza periodică
a progresului şcolar;

Evaluare pe baza
standardelor specifice

O.2. Consiliere, control, monitorizare,
evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri

Proprii Director
CEAC

CEAC
Director Director

An şcolar
2015 - 2016
semestrial

Inspecţii tematice
Inventarierea inovaţiilor

didactice eficiente;

O.3. Realizarea unei baze de date cu
elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate

Proprii
Diriginţi
Învăţători

Responsabil
diriginţi/
învăţători

Director
An şcolar

2015 - 2016
semestrial

Inventarierea bazei de
date

O.4. Delegarea responsabilităţilor în
cadrul echipei manageriale avându-se în
vedere criteriile de competenţă
profesională şi managerială, precum şi
principiul lucrului în echipă

Proprii
C.P. Resp.

comisii
metodice

C.A.
C.P.

Director
Director

An şcolar
2015 - 2016

Prin rapoartele periodice
ale responsabililor

comisiilor

O.5. Întâlniri periodice cu părinţii
(şedinţe, consultaţii, lectorate) Proprii

Diriginţi
Învăţători

Părinţi

Responsabilul
diriginţilor/
învăţătorilor

Director
An şcolar

2015 - 2016
semestrial

Analize comparative şi
diagnostice

O.6. Colaborarea cu serviciul social din
cadrul primăriei pentru cazurile speciale Proprii C.A.

Director

Reprezentanţi
Primărie
Director

Director
An şcolar

2015 - 2016
Analize periodice a

nivelului de performanţă

Ţinta 4 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la
nevoile exprimate de beneficiari



OBIECTIVE
RESURSE

RESPONSABIL Termene de
realizare

INDICATORI DE
PERFORMANTA

FINANCIARE UMANE AUTORITARE

O.1. Stimularea elevilor şi cadrelor
didactice în vederea comunicării prin
intermediul internetului (email, alte
aplicații, forumuri de discuţii) în cadrul
unor proiecte educaţionale

Proprii

C.P.
Coordonator
programe/
proiecte

Director
Instituţii
abilitate

Director
Coordonator
programe/
proiecte

An şcolar
2015 - 2016

Analiza periodică
a evoluţiei proiectelor

chestionare elevi/părinţi

O.2. Informarea cadrelor diactice şi a
elevilor în legătură cu posibilitatea
desfăşurării unor proiecte de parteneriat
strategic sau de mobilitate a cadrelor
didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în
activităţile curriculare;

Proprii

Director
Coordonator
programe/
proiecte

Director
Instituţii
abilitate

Director
Coordonator
programe/
proiecte

An şcolar
2015 - 2016
semestrial

Programul de programe
şi proiecte şcolare şi

extraşcolare

O.3. Sprijinirea financiară a activităţilor
de promovare a imaginiişcolii; Bugetare

Extrabugetare

Membri ai
comisiei pentru
imaginea şcolii

Responsabilul
comisiei
pentru

imaginea
şcolii

Director

An şcolar
2015 - 2016
semestrial

Site-ul şcolii;
Popularitate în

comunitate

O.4. Iniţierea unor proiecte de
colaborare cu diferite ONG:-uri, firme
private Proprii

Resp. comisii
metodice

Resp. comisii
metodice ISJ Director

An şcolar
2015 - 2016
semestrial

Analiza periodică
a evoluţiei proiectelor

O.5. Continuarea parteneriatelor cu
instituţiile din cadrul comunităţii Proprii

Coordonator
programe/
proiecte

Coordonator
programe/
proiecte

Director
An şcolar

2015 - 2016
semestrial

Programul de proiecte şi
programe

Ţinta 5 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene



Implemetarea prezentului PDI va fi dusă la îndeplinire de către întregul personal al şcolii, iar decizia de monitorizare şi
evaluare va fi garantată de echipa de proiect.

Monitorizarea va fi realizată pe tot parcursul anului şcolar 2016- 2017 şi va avea în vedere utilizarea interviurilor şi a
chestionarelor aplicate celor implicaţi direct în fezabilitatea ţintelor stabilite (cadre didactice, părinţi şi elevi), precum şi
realizarea de statistici.

Evaluarea proiectului va avea loc pe parcursul termenelor stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse, dar şi la
sfârşitul anului şcolar, când va fi stabilit dacă indicatorii de performanţă care au dus la încheierea PDI-ului au estimat rezultatele
aşteptate. Acolo unde va fi cazul, se vor realiza acţiuni de remediere a neconformităţilor


