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ARGUMENT 

 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, 

valorile şi practicile societăţii  democratice. Scopul ei este să orienteze tânăra 

generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică. Proiectul de dezvoltare 

instituţională pentru perioada 2017-2021 s-a realizat plecând de la o analiză complexă 

şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra 

mediului organizaţional intern. 

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a 

resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali 

şi politici îl au asupra activităţii unităţii. 

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea „punctelor slabe”, a 

cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea „ameninţărilor” sau atenuarea 

efectelor acestora. 

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea „punctelor tari” (care 

reprezintă capitalul de referinţă) şi a „oportunităţilor” oferite de cadrul legislativ sau 

de comunitate.    

Urmărim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informaţii şi de formare 

a competenţelor care să-i ajute pe elevi să se descurce în orice situaţie, să facă faţă 

schimbărilor, în vederea dezvoltării proceselor cognitive, de adaptare la schimbare, 

de achiziţionare a deprinderilor şi abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, 

încurajându-le gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil. 

 

 

I. DIAGNOZA 

1. PREZENTAREA ȘCOLII 

 

Scurt istoric 

Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan a fost înființată în anul 1977. 

Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan a fost înfiinţată într-o perioadă în care în 

Valea Jiului a avut loc o dezvoltare economică şi socială puternică. Ca o consecinţă a 



3 

 

apărut o cerinţă puternică din partea familiilor pentru a-şi trimite copiii la grădiniţă şi 

la şcoală.  

 Ca dovadă, în anul 1980, Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan era cea mai populată 

şcoală din judeţul Hunedoara având un efectiv de 1759 elevi repartizaţi în 47 de 

clase, fiecare clasă având între 30 - 45 de elevi. 

 Deşi şcoala a fost catalogată ca o şcoală confort III (raportat la clădire), 

datorită modului de construcţie a şcolii care dispunea de doar 18 săli de clasă şi 

coridoare foarte înguste, în tot acest timp cursurile s-au desfăşurat în condiţii bune. 

 Pe lângă localul şcolii cursurile s-au ţinut timp de 8 ani în incinta Colegiului 

Tehnic ”Mihai Viteazul” Vulcan şi în localul Grădiniţei nr. 1  Vulcan, aflată în 

componenţa şcolii. 

În perioada 1977 – 1990 Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan a fost patronată de 

E.M. Paroşeni, perioadă în care au fost amenajate mai multe spaţii ale şcolii printre 

care şi terenul de sport. 

În anul 1986 Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan a obţinut locul III la nivel 

judeţean în întrecerea între şcolile gimnaziale ale judeţului Hunedoara. 

 Până în anul 1990 Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan a fost printre unităţile 

şcolare cele mai populate din judeţul Hunedoara. 

 Numărul mare de elevi s-a menţinut până în anul 1996 când mineritul Văii 

Jiului a intrat în declin.  

 Începând cu anul 1996 efectivele unităţii şcolare au început să se diminueze 

datorită plecării prin disponibilizări a familiilor de mineri. 

  În anul 1999 Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan a fost printre primele şcoli din 

judeţ care a obţinut un laborator de informatică şi conexiune la internet prin proiectul 

„Procter & Gamble”. 

 În anii 2004 Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan a câştigat un proiect depus la 

ambasada Japoniei în valoare de 30 000 dolari. În urma derulării acestui proiect 

Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan a fost dotată cu mobilier şcolar nou, individualizat 

pe elev şi pe laboratoare. 
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 Începând cu 1 Septembrie 2011 Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan funcţionează 

ca unitate cu personalitate juridică conform deciziei nr. 284/2011. Şcoala nu are 

structuri în subordine. 

 În anul 2012, prin proiectul realizat de Primăria Municipiului Vulcan, Şcoala 

Gimnazială Nr. 6 Vulcan a fost cuprinsă într-un program de reabilitare constând în 

igienizarea totală a şcolii, modernizarea grupurilor sociale, dotarea cu echipamente de 

supraveghere video, dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie cu materiale 

didactic modern, dotarea laboratorului de informatică cu echipamentele necesare (20 

calculatoare, server, imprimante, videoproiectoare, laptopuri, ecrane proiecţie, etc.), 

dotarea sălii de sport cu material didactic sportiv adecvat elevilor. Tot prin reabilitare 

s-a realizat dotarea cu pompe de căldură pentru asigurarea termoficării proprii şi 

asigurarea apei calde. În acelaşi timp au fost montate 38 de panouri solare pe 

acoperişul şcolii. 

 În intervalul 2011 – 2013 Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan a câștigat proiectul 

multilateral „COMENIUS – Ambassadeurs de nos contrées européennes”, Şcoala 

Gimnazială Nr. 6 Vulcan fiind coordonatorul proiectului. 

În ultimii ani se constată o diminuare a numărului de elevi, motivul fiind unul 

general la nivelul ţării. Cu toate acestea la nivelul anului şcolar 2015-2016 Şcoala 

Gimnazială Nr. 6 Vulcan a funcţionat cu 4 grupe – învăţământ preşcolar, 15 clase – 

învăţământ primar şi 13 clase – învăţământ gimnazial. 

 Deşi este o şcoală de cartier cu probleme sociale, şcoala a dispus permanent de 

personal didactic calificat şi preocupat de perfecţionarea personală continuă. 

 

Prezentarea unității de învățământ 

 

Informaţii de tip cantitativ 

 

a) Titulatura oficială a  şcolii: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 VULCAN 

b) Tipul școlii - Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan este unitate de învățământ cu 

personalitate juridică 
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c)  Adresa: şcoala este situată în Vulcan, pe strada Traian nr 2A, telefon/fax 

0254570130, e-mail scoala6vulcan@yahoo.com. 

d) Resurse umane 

 

 Elevi  

În şcoală sunt instruiţi şi educaţi 687 elevi provenind din circumscripţie repartizaţi 

în 4 clase preșcolari, 14 clase la ciclul primar şi în 12 clase la ciclul gimnazial: 

 110 preșcolari, 

 303 elevi ciclul primar  

 278 elevi ciclul gimnazial. 

 100 elevi cuprinși în programul “A doua șansă” (2 clase nivel primar în 

regim simultan și 3 clase nivel secundar inferior) 

Rata abandonului şcolar: 2,670%. 

Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune: 32,4%. 

Promovabilitatea la examenul de Evaluare Națională: 32,84%. 

Rezultatele la olimpiade şi concursurile şcolare: un premiul III și o  menţiune la 

faza județeană a olimpiadei de Educație Tehnologică,  echipa de Rugby  este 

campioană județeană, iar echipa de atletism nivel primar este vice-campioană 

judeţeană. 

 

 Cadre didactice  

Şcoala are în încadrare 54 de angajați:  

 40 cadre didactice 

  titulare 33 

 7 sunt suplinitori calificați. 

Din cele 40 de cadre didactice: 

 18 cadre didactice au gradul didactic I,  

 8 au gradul didactic al II-lea, 

  9 au gradul didactic definitiv și  

 5 debutanți 
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 Personal didactic auxiliar 

Este format din: 

 secretar şef, 

 secretar, 

 bibliotecar, 

 contabil, 

 administrator de patrimoniu, 

 inginer de sistem 0,5 normă, 

 îngrijitor grupă preșcolari. 

 

 Personal nedidactic 

Activitatea de administraţie este asigurată de  

 4 îngrijitoare,  

 muncitor de întreţinere   

 2 paznici. 

 

 Resurse materiale 

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară într-o locație formată 

din doua corpuri  care au fost modernizate, în anul 2012: 

 17 săli de clasă pentru ciclul primar si gimnaziu 

 5 săli de clasă pentru grădiniță 

 3 laboratoare, 

 1 cabinet de informatică, 

 1 cabinet consilier școlar, 

 bibliotecă cu sală de lectură,   

 sală de festivităţi,  

 teren de sport renovat,   

 cancelarie şi birouri.  
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 Şcoala este prevăzută cu apă curentă, canalizare, încălzire centrală, iluminat 

natural şi artificial. 

 Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, modern, iar procesul de predare-

învăţare se desfăşoară prin folosirea unui bogat material didactic: 

 36 de calculatoare,  

  8 bucăți videoproiector,  

 21 ecrane,  

 15 flipchart,  

 12 imprimante. 

 Sursele de finanţare ale şcolii sunt: bugetul de stat și Consiliul Local 

Municipal. 

 

Informaţii de tip calitativ 

 

 Mediul de provenienţă a elevilor: elevii provin din familii cu pregătire 

scăzută sau medie, dezorganizate sau cu probleme sociale și financiar precare. 

 Calitatea personalului didactic: calificat 100% şi cu performanţe în activitatea 

didactică 45%. 

 Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare. 

 Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între 

elevi, cadre didactice, părinţi, directori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic 

şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie a  informaţiei în ambele sensuri. 

 Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru, 

caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc. 

 

2. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 

 Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori dominante 

cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament 

faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare. 
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 Sunt însă şi cazuri de individualism, competiţie, rutină, conservatorism şi 

automulţumire. 

 Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor 

factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului 

de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor 

didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. 

 În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat 

deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, 

de respect şi de sprijin reciproc. 

 Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de 

sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în 

activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-

educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

 

   3. ANALIZA P.E.S.T.E.L. 

 

Factori politico-legali 

 

a) Legislaţia muncii: 

 permite angajarea de către şcoală a personalului calificat şi a specialiştilor 

pentru      compartimentele deficitare; 

 nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe scăzute. 

 

b) Activitatea partidelor politice  

 toate partidele politice promovează măsuri și politici educaţionale menite să 

continue dezvoltarea și modernizarea sistemului; 

 lipsa de continuitate a măsurilor de reformă datorată alternanţei partidelor la 

guvernare; 

 stimularea creşterii natalităţii prin facilităţile acordate mamelor pentru 

creşterea copiilor. 
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c) Activitatea de lobby 

 părinţii  reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor şcolii şi a 

performanţelor instructive-educative; 

 cadrele didactice din învăţământul primar colaborează cu grădiniţa şcolii 

prezentând principalele realizări în activitatea instructiv-educativă şi 

performanţele obţinute de elevi prin intermediul site-urilor web 

 colaborare strânsă între  grădiniță și școală 

 instituția organizează anual ”Ziua porților deschise” 

 

Factori economici 

 

a) Activitatea economică 

 reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi influenţează 

bugetele familiilor cu copii; 

 apariţia unor firme private ce oferă oportunități de sponsorizare a şcolii; 

 

b) Politica monetară şi valutară 

 fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afectează 

contractele de achiziţii pe termen mediu şi lung. 

 

c) Politica bugetară 

 la nivel local politica bugetară este favorabilă școlii, asigurându-se sursele 

financiare necesare asigurării în condiții decente pentru desfășurarea 

procesului instructiv-educativ. 

 

d)Venitul disponibil al familiei 
 

 scăderea  veniturilor familiei   generează   demotivarea familiilor și  implicit a 

elevilor. 
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Factori socio-culturali 

 

a) Atitudinea fata de muncă: 
 

 atitudinea fața  de  muncă  a  majorității  elevilor și părinților este în 

scădere datorită problemelor financiare și a unor părinți plecați la muncă în 

străinătate; 

 mulți copii sunt lăsați în grija unor rude, de multe ori fără documente. 
 

a) Rata natalității: 
 

 scăderea anuală a numărului de copii din  circumscripția școlară. 
 
 

b) Nivelul educațional 
 

 majoritatea elevilor provin din familii cu pregătire medie și/sau fără pregătire. 
 
 

c) Probleme etnice 
 

 in comunitate coexista armonios populații de etnii diferite. 

 
 

d) Atitudine fata de religie 
 

 coexistența pașnică între indivizi aparținând diferitelor religii. 

 

 

Factori tehnologici 

 

 Utilizarea tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la 

toate nivelele învăţământului preuniversitar, un număr tot mai mare de unităţi 

şcolare au laboratoare funcţionale, cu dotare modernă, necesare tuturor 

disciplinelor.  

 Dezvoltarea personală a cadrelor didactice pentru utilizarea acestor 

echipamente şi soft-uri s-a realizat şi se realizează prin intermediul 
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programelor şi proiectelor derulate atât la nivel naţional cât şi la nivel 

judeţean. Sprijinul acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul predării-

învăţării asistate de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în aceasta 

direcţie. În plus, posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în 

procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar.  

 

Factori ecologici 

 

 Tranziţia către o economie ecologică presupune formarea de noi competenţe 

pentru noile sectoare/ locuri de muncă generate; 

 În acest context, educaţia ecologică devine prioritate educaţională, fiind 

generatoare de comportamente dezirabile, menite să orienteze acţiunile şcolii 

şi a comunităţii spre a proteja şi gestiona raţional mediul și resursele; 

 Prin acțiunile sale școala nu poluează mediul înconjurător. 

 

Factori legislativi 

 

 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 cu toate modificările şi completările 

ulterioare; 

 Metodologia formării continue aprobată prin OMECTS nr 5561/07.10.2011 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale și 

Cercetării Științifice; 

 Programul de Guvernare pe perioada 2012-2016, capitolul Politica în 

domeniul Educaţiei; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 

87/13.04.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 

provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor 

de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

publicată în MO nr. 38/18.01.2007; 

 HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a 

indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 

învăţământul preuniversitar, publicată în MO nr. 822/08.12.2008; 

 M.S. nr. 1995/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

 Legea nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă; 

 Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entităţilor publice; 

 Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificările şi completările 

ulterioare; 

 OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016pentru aprobarea Regulamentului 

privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de 

unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 HG. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar; 

 Programul de Guvernare pe perioada 2012-2016, capitolul Politica în 

domeniul Educaţiei; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; 

 Alte legi și ordine aflate în vigoare. 
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3. ANALIZA SWOT 

 

CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI 

 Şcoala dispune de documente 

curriculare oficiale: planuri-cadru, 

programe şcolare, metodologii de 

aplicare a programelor, ghiduri şi 

standarde de evaluare; 

 Curriculum la decizia şcolii 

diversificat, care ţine cont de dorinţele 

elevilor, baza materială şi încadrare; 

 Preocupări în direcţia predării 

cunoştinţelor prin introducerea softului 

educaţional; 

 Surse informaţionale bogate: 

manuale, auxiliare didactice, bibliotecă, 

internet, video proiector. 

PUNCTE SLABE 

 Oferta CDŞ a Şcolii nu satisface în 

totalitate nevoile educaţionale ale 

elevilor şi nu constituie întotdeauna o 

activitate atractivă pentru aceştia, 

întrucât la nivel de localitate nu există 

profilele dorite de absolvenții clasei a 

VIII-a. 

 Lipsa de preocupare pentru 

permanenta actualizare a programelor 

şcolare; folosirea excesivă a unor metode 

şi procedee didactice învechite; 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 O parte a părinţilor colaborează cu 

școala; 

 Oferta mare de auxiliare didactice 

permite o selecţie riguroasă în vederea 

achiziţionării; 

 Există site-uri specializate în 

oferirea de materiale şi soft-uri pentru 

cadre didactice 

 Raportarea permanentă la normele 

comunităţii Europene 

AMENINȚĂRI 

 Nu toţi elevii au posibilitatea să-și 

procure auxiliare şcolare; 

 Existenţa unor  necorelaţii între 

programele şcolare de la învăţământul 

primar cu cele de la învăţământul 

gimnazial; 

 Starea fizică precară a manualelor 

la unele obiecte. 

 Reticenţa, dezinteresul unor părinţi 

pentru activităţile extracurriculare. 
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RESURSE UMANE 

 

PUNCTE  TARI 

 Personal didactic titular calificat, 

65%  cu gradul didactic I și II; 

 Personal didactic auxiliar bine 

pregătit la toate compartimentele; 

 Personal nedidactic conștiincios și 

disciplinat; 

 Elevi dotaţi pentru activitățile 

extracurriculare; 

 Participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare pe o tematică 

diversă; 

 Cadrele didactice au abilităţi în 

domeniul IT şi preocupări pentru 

predarea lecţiilor asistate pe calculator. 

PUNCTE SLABE 

 Promovabilitate scăzută la 

disciplina matematică la examenul de 

Evaluare Națională clasa a VIII-a. 

 Număr mare de absenţe înregistrat  

de elevii ce provin din familii cu 

probleme sociale. 

 Elevi cu părinţi plecaţi în 

străinătate, care sunt lăsaţi în grija în 

grija bunicilor sau altor rude care nu au 

un control eficient asupra lor; 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Legislaţia muncii permite 

angajarea de către şcoală a personalului 

calificat pentru compartimentele 

deficitare; 

 Părinţi care solicită şi manifestă 

interes pentru o pregătire de calitate; 

 Alocarea unei sume importante de 

la bugetul de stat pentru formarea 

continuă a cadrelor didactice.  

AMENINŢĂRI 

 Scăderea numărului de copii din 

circumscripţie creează probleme de 

încadrare cu personalul didactic; 

 Creşterea numărului de elevi 

proveniţi din familii monoparentale sau 

din familii emigrate în ţările UE; 

 Lipsa de timp a părinţilor conduce 

la o slabă implicare a familiei în viaţa 

şcolii. 

 Reducerile de activitate care vor 

apărea în viitor 
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RESURSE MARTERIALE 

 

PUNCTE TARI 

 Şcoala dispune de un local 

reabilitat, spaţios, amenajat cu toate 

utilităţile necesare; 

 Şcoala deţine autorizaţie de 

funcţionare; 

 Baza materială bună în continuă 

modernizare; 

 Şcoala dispune de o bază didactică 

bună, înnoita permanent prin  sprijinul 

finanțărilor din partea Consiliului local 

al Mun. Vulcan; 

 Conectarea la Internet și la 

televiziune prin cablu; Menţinerea stării 

de funcţionare prin activităţi de 

întreţinere şi reparaţii periodice; 

 Existenta unui proiect cu finanțare 

UE de reabilitare a localului școlii și 

grădiniței. 

PUNCTE SLABE 

 Unele cadre didactice nu îşi asumă 

responsabilitatea gestionării şi 

întreţinerii bunurilor din sala de clasă; 

 Utilizarea incorectă a utilităţilor de 

către elevi. 

 Conştiinţa morală scăzută a elevilor 

privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor 

şcolare; 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Alocarea de către Primărie a 

fondurilor financiare necesare în 

vederea asigurării de condiţii materiale 

decente; 

 Proiecte naţionale de dotări cu 

material didactic pentru laboratoare şi 

sala de sport şi cu carte şcolară pentru 

bibliotecă. 

AMENINȚĂRI 

 Bugetul limitat al comunităţii 

locale faţă de nevoile şcolii. 

 Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente. 

 Numărul mic al agenților 

economici prosperi care să fie interesați 

de sprijunirea scolilor prin sponsorizări 
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 Posibilitatea atragerii de venituri 

extrabugetare prin sponsorizări şi alte 

activităţi. 

 

RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

 

PUNCTE TARI 

 Colaborarea cu ISJ și CCD Deva, 

Primăria, Poliția municipiului, Poliția 

sanitară, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă, Grupul de pompieri, Oficiu 

pentru protecția consumatorului; 

 Colaborare bună cu preoţii 

Bisericilor de toate confesiunile; 

 Relaţii de parteneriat cu Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor; 

 Relaţii de parteneriat cu Clubul 

elevilor din Vulcan, Crucea Roșie 

Vulcan și Petroșani. 

PUNCTE SLABE 

 Număr mic de proiecte de 

parteneriat cu şcoli din municipiu şi din 

ţară; 

 Inconsecvenţa în promovarea 

imaginii şcolii în comunitate. 

 Comunicare ineficientă în unele 

situaţii cu familiile dezorganizate, cu 

probleme sociale 

 Implicare scăzută a unor părinți în 

activitățile extracurriculare inițiate de 

școală la nivel gimnazial, justificată 

(parțial) de lipsa de timp 

OPORTUNITĂŢI 

 Paletă largă de oferte pentru 

proiectele de parteneriat; 

 Asistenţă de specialitate în 

realizarea de proiecte de parteneriat; 

 Deschiderea spre colaborare a 

instituţiilor şi organizaţiilor din 

comunitatea locală. 

AMENINŢĂRI 

 Timpul limitat al părinţilor conduce 

la o slabă implicare a acestora în viaţa 

şcolii; 

 Perceperea eronată de către o parte 

a comunităţii a problematicii vaste din 

activitatea şcolii. 

 Formalismul/ dezinteresul  

manifestat de unele cadre didactice 
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Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare 

 

Ca urmare a analizei mediului extern şi a mediului intern al şcolii se desprind 

următoarele aspecte principale care necesită dezvoltare:  

 Utilizarea eficientă a bazei materiale de care dispune şcoala.  

 Identificarea de noi surse de finanţare, inclusiv nerambursabile.  

 Atragerea şi implicarea elevilor într-o măsură mai mare în procesul de 

învăţământ prin utilizarea unor metode de predare şi evaluare centrate pe 

elev.  

  Continuarea implicării şcolii în derularea de proiecte şi parteneriate  

  Creşterea motivaţiei elevilor pentru a participa la activităţi extraşcolare şi  de 

educaţie durabilă  

 Implicarea mai mare a părinţilor în viaţa şcolii.  

 Creşterea calităţii procesului de învăţământ cu implicarea responsabilă a 

tuturor factorilor, beneficiari direcţi, indirecţi şi prestatori de servicii 

educaţionale. 

 Asigurarea de şanse egale pentru toţi elevii şcolii  

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev. 

 Întreţinerea,  dezvoltarea  şi  modernizarea  infrastructurii  şi  a  resurselor 

materiale  

 Prevenirea  şi  combaterea  eşecului  şcolar,  a  violenţei  şcolare  şi  a 

absenteismului  prin  derularea de programe  de  consiliere  şi  sprijin în  

favoarea familiilor/elevilor  

 Orientarea şi consilierea privind cariera.  

 Promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii locale şi zonale.  
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II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAȚIEI ȘI 

DIRECȚIILE DE EVOLUȚIE 

 

 

 

 1. VIZIUNEA UNITĂȚII ȘCOLARE      

 

 Demersul nostru educațional, alături de familie și comunitate, are ca scop 

dezvoltarea liberă, integrală, responsabilă și armonioasă a individualității umane, 

formarea personalității autonome și creative a tinerilor ce vor deveni astfel apți, 

pentru integrarea socio-culturală și profesională deplină într-o lume dinamică supusă 

unor transformări din ce în ce mai rapide. 

În acest sens, ne dorim:  

-crearea unui climat stimulativ pentru elevi și cadre didactice, cu interes deosebit 

pentru nevoile comunității locale și regionale  

- asigurarea unei pregătiri temeinice în vederea integrării socio-profesionale și de 

continuare a învățării pe tot parcursul vieții, cu sprijin pentru dezvoltarea carierei și 

creșterea calității vieții. 

 

 

2. MISIUNEA UNITĂȚII ȘCOLARE  

 

 “ EDUCAȚIA NU ESTE UN PRIVILEGIU DOAR PENTRU UNII,  

       CI ESTE UN DREPT AL TUTUROR ” 

         

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

.  
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3. ŢINTE STRATEGICE 

 

1. Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare. 

 

2. Creşterea nivelului de performanţă a elevilor prin implementarea unui curriculum  

centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi prin participarea la competiţii, 

concursuri şi olimpiade şcolare. 

 

3. Prevenirea eșecului/abandonului școlar şi includerea tuturor elevilor într-o formă 

superioară de şcolarizare prin propunerea unui curriculum la decizia şcolii 

diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor.  

 

4. Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre educaţia  pentru  

dezvoltare  durabilă,  voluntariat,  derularea  proiectelor  şi  parteneriatelor 

educaţionale existente şi stabilirea altora noi. 

 

5. Facilitarea accesului la educație, dezvoltarea de competente și de abilitați prin 

școlarizarea elevilor în programul „A doua șansă”. 

 

6. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de 

descentralizare şi autonomie instituţională prin intermediul tradițiilor locale, a 

valorilor culturii naționale și universale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

OPŢIUNILE STRATEGICE 
                    

ŢINTA STRATEGICĂ DOMENIUL       
FUNCŢIONAL 

OPŢIUNI   STRATEGICE 

 

1. Asigurarea unui management 

eficient bazat pe motivare, 

implicare, participare. 

 

 

Dezvoltare curriculară 

 

*Derularea unor activități manageriale de calitate, cu accent pe activitatea în 

echipe, pe flexibilitatea comportamentelor și adaptabilitate. 

*Eficientizarea activităților ce încurajează spiritual de echipă, cooperarea, 

înțelegerea, susținerea reciprocă, exprimarea opiniilor,negocierea. 

*Introducerea în CDS a disciplinelor ce dezvoltă strategii de comunicare și 

abilități moral- civice. 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

*Dezvoltarea competențelor manageriale 

*Formarea educabililor pentru lucru în echipă, pentru implicare, participare, 

responsabilizare. 

Atragerea de resurse 

financiare  şi  dezvoltarea 

bazei materiale 

 

*Continuarea atragerii unor importante resurse financiare pentru 

modernizare,dotare. 

*Completarea achiziționării mijloacelor moderne audio-vizuale, materialelor 

didactice și de informare. 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

 

 

*Relații de colaborare cu Primăria, cu ISJ, cu alte instituții ale comunității, cu 

Consiliul Reprezentativ al Părinților 

2. . Creşterea nivelului de 

performanţă a elevilor prin 

implementarea unui curriculum 

centrat pe dezvoltarea 

competenţelor-cheie, prin 

participarea la competiţii, 

concursuri şi 

olimpiade  

Dezvoltare curriculară *Folosirea  metodelor  activ -participative  şi alternative  de predare - învăţare 

– evaluare.  

*Selectarea, pregătirea personalizată şi participarea elevilor la competiţii, 

concursuri şi olimpiade şcolare.  

 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

 

*Aplicarea  de  către  cadrele  didactice  a metodelor active participative 

şi alternative în activităţile de predare-învăţare-evaluare însuşite la  

cursurile  de  formare continuă. 
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Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

bazei materiale 

*Colaborarea diferite organizaţii pentru recompensarea financiară a elevilor. 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

 

*Revizuirea periodică a curriculumului la decizia şcolii în acord cu 

nevoile reale de formare ale elevilor. 

*Motivarea elevilor să obţină rezultate deosebite la competiţii, concursuri 

şi olimpiade şcolare prin evidenţierea lor pe site-ul şcolii sau pe panouri   

special amenajate. 

3.Prevenirea eșecului/abandonului 

școlar şi includerea tuturor elevilor 

într-o formă superioară de 

şcolarizare prin propunerea unui 

curriculum la decizia şcolii 

diversificat şi atractiv 

 
 

Dezvoltare curriculară 

 

*Păstrarea unei evidenţe clare şi permanentă a populaţiei şcolare. 

*Realizarea unor programe de educaţie diferenţiată pentru copiii cu cerinţe 

educative speciale. 

Dezvoltarea  resurselor 

umane 

*Folosirea  strategiilor didactice  în  funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor. 

Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

bazei materiale 

 

*Accesul  tuturor  elevilor  la  baza  materială  a şcolii. 

 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

*Flexibilizarea programelor şi a ofertei educaţionale, permanent adaptate 

la cerinţele social - economice şi pornind de la solicitările beneficiarilor 

direcţi şi  indirecţi ai actului educaţional 

4. Dezvoltarea activităţilor  

educative extracurriculare 

orientate spre educaţia pentru 

dezvoltare durabilă, voluntariat, 

derularea proiectelor şi 

parteneriatelor educaţionale 

 

Dezvoltare curriculară 

 

*Dezvoltarea în cadrul curricumului la decizia şcolii a unor discipline care au 

la bază activităţi în cadrul  proiectelor şi parteneriatelor educaţionale. 

*Organizarea unor manifestări educative, culturale, artistice, religioase, 

sociale şi sportive cu diferite prilejuri. 

Dezvoltarea  resurselor 

umane 

 

*Participarea  elevilor şi cadrelor didactice la activităţile proiectelor şi 

acţiunilor de voluntariat. 

*Orientarea şcolară şi profesională a elevilor, în vederea accederii la niveluri 

superioare de educaţie. 

 

Atragerea de resurse 

financiare și dezvoltarea 

bazei materiale 

*Dezvoltarea resurselor materiale pentru buna funcţionare a cabinetului şcolar 
de asistenţă pihopedagogică. 
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Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

*Promovarea unor programe educaţionale specifice. 

5. Facilitarea accesului la 

educație, dezvoltarea de 

competente și de abilitați prin 

școlarizarea elevilor în programul 

„A doua șansă”. 

 

 

Dezvoltare curriculară 

 

 

*Derularea unor activități didactice de calitate, în perspectiva egalizării 

șanselor, a realizării educației de bază pentru toți, a învățării pe tot 

parcursul vieții 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

 

*Sprijin pentru formarea si perfecționarea personalului care lucrează cu 

persoane care părăsesc timpuriu școala și populația adultă în programe de 

educație de tipul „a doua șansă”, inclusiv programe de consiliere, asistenta 

psiho-pedagogică și sanitară. 

Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

bazei materiale 

*Gestionarea, întreţinerea, menţinerea şi îmbunătăţirea funcţionalităţi 

patrimoniului şcolii pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de 

învăţământ 

 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

*Tipărirea și răspândirea în comunitate a unor materiale promoționale ( afișe, 

broșuri), diseminarea în mass-media a informațiilor utile specifice integrării 

sociale a celor care părăsesc timpuriu școala 

 

 

6. Promovarea imaginii şcolii în 

contextul climatului concurenţial 

actual de descentralizare şi 

autonomie instituţională prin 

intermediul tradițiilor locale, a 

valorilor culturii naționale și 

universale. 

 

Dezvoltare curriculară 

 

 

*Creșterea calității și eficienței procesului educațional prin activități 

curriculare care promovează parteneriatul, cooperarea, dezvoltarea 

dimensiuni europene 

*Introducerea unor discipline CDS centrate pe problematici precum: Tradiții 

locale, Valori naționale, Drepturile omului 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

 

*Implicarea cadrelor didactice cu potențial în promovarea tradițiilor și 

valorilor locale și naționale prin diverse activități 

Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

bazei materiale 

*Premierea elevilor implicați în activitățile derulate ca stimulent 

*Asigurarea logisticii necesare pentru desfăşurarea activităţilor de 

mediatizare şi diseminarea a informaţiilor 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

*Implicarea comunității locale, a cadrelor didactice, a părinților și elevilor în 

popularizarea rezultatelor școlii 

* Promovarea/ diseminarea revistei școlii la nivelul comunității locale. 
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III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

PLAN OPERAŢIONAL 

1. Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare. 
 
 

1.1. Derularea unor activități didactice de calitate, cu accent pe activitatea în echipe, pe flexibilitatea comportamentelor și adaptabilitate 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  
UMANE ŞI 

MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA- 
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Asigurarea 

coerenței, 

motivației, 

implicării în 

colectivul didactic 

și în clasele de 

elevi. 

-asigurarea unor relații funcționale, 
coerente, bazate pe motivare și 
implicare la nivelul școlii și al 
claselor de elevi 
 

- conducerea 
şcolii;  
- cadrele 
didactice;  
- elevii 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 
 

Director, 
Director adj 
Cons de adm.. 
Resp. Comisii 
metodice 

- îmbunătățirea relațiilor 

funcționale dintre 

manager – corp 

profesoral, profesori - 

elevi 

Participarea 
eficientă la consiliile 
profesorale, 
consiliile de 
administrație, 
comisia de 
curriculum, 
comisiile 
metodice,activitățile 
curriculare 

- implicarea conștientă și asumată în 
activitățile comisiilor, respectând 
metodologiile specifice fiecăreia 
 
- înlăturarea unor aspect negative 
identificate. 
 

-cadre 
didactice  
 
 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 
 

Director, 
Resp. Comisii 
metodice 
Cadre 
didactice. 
 

- eficientizarea 

comunicării, reducerea 

disensiunilor în cadrul 

corpului profesoral, 

absența conflictelor 
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1.2. Formarea educabililor pentru lucru în echipă, pentru implicare, participare, responsabilizare. 
 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  
UMANE ŞI 

MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA-
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Inițierea și 
derularea de 
proiecte 
educaționale, 
interinstituționale, 
locale, naționale, 
internaționale cât şi la nivel naţional (premii, diplome etc.). - materiale  

- promovarea imaginii școlii prin 
intermediul parteneriatelor, al mediei 
locale și centrale  

-cadre 
didactice  
- elevii, 
-instituții ale 

comunității 

locale, din țară 

și din 

străinătate 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 
 

Director 
Director 
adjunct 
Comisia de 
proiecte 
Cadre  
didactice 

-continuarea proiectelor 

existente și accesarea altor 2-

3 

Desfășurarea unor 
activități curriculare 
și extracurriculare 
de calitate 

- coordonarea desfășurării unor 
activități didactice de calitate ai cărei 
beneficiari direcți sunt elevii 
- oferirea unui model posibil de 
urmat 
 

-cadre 
didactice  
-elevii, 
 
 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 
 

Comisia 
pentru 
curriculum 
Comisia 
diriginților 
Cadre  
didactice 

- reducerea notelor scăzute la 

purtare cu 25 %  

Antrenarea elevilor 
în activități de 
management. 
Avizarea Consiliului 
reprezentativ al 
elevilor 

- planificarea  activităţilor să fie 
cunoscută de către  elevi; 
- formarea unor competențe 
manageriale, antreprenoriale și 
ghidarea acestora în carieră 

Director 
adjunct 
Consiliul 
reprezentativ al 
elevilor 
Consilier școlar 
 

15 octombrie 
2017 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 
 

Comisia 
diriginților 
Cadre  
didactice 

- participarea elevilor la 

structuri instituționale, 

formarea de competențe 

manageriale, de atitudini 

pozitive,interactive 
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1.3. Completarea achiziționării mijloacelor moderne audio-vizuale, materialelor didactice și de informare. 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE RESURSE  UMANE 
ŞI MATERIALE 

TERMENE RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

   Administrarea 
resurselor pe baza 
analizei costurilor 

- dezvoltarea capacităţii elevilor 

de a folosi resursele materiale în 

mod eficient și economic 

 prin mijloace moderne de lucru individual - creşterea eficienţei şi valorii evaluări 

-  Cadre didactice  

- Elevii, 
 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar. 

Responsabilii  
Comisiilor  
diriginților 
Comparti- 
ment 
administrativ 

-realizarea unui ambient 
adecvat desfășurării unui 
învățământ de calitate. 

   Încadrarea 

cheltuielilor în 

nivelul planificat 

costurilor 

- creşterea eficienţei şi valorii 
evaluării analizei venituri- 
cheltuieli 
  

- Conducerea şcolii; 

- Cadre  didactice. 

- Consiliul de 

administrație 

-Compartiment 

contabilitate 

Decembrie 
2017. 

Directori, 
Membri 
CEAC 
Comparti- 
ment 
contabilitate 

-îmbunătățirea bazei 

materiale cu mijloace 

audio- vizuale, materiale 

didactice. 

 

 
 

1.4. Relații de colaborare cu Primăria, cu ISJ, cu alte instituții ale comunității, cu Consiliul Reprezentativ al Părinților 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Stabilirea și 

respectarea 

protocoalelor de 

colaborare  

- crearea și menținerea canalelor 

de comunicare permanent 

deschise și accesibile   

-Elevi 

-Profesori 

-Părinți 

-Diriginţi. 

-Conducerea şcolii 

-Instituții 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director 
Director 
adjunct 
Consiliul de 
administrație 
Comisia 
diriginților 

- Eliminarea blocajelor în 

diseminarea informației  
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2. Creşterea  nivelului  de  performanţă a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi prin 

participarea la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare 
 

2.1. Folosirea metodelor activ -participative şi alternative de predare - învăţare – evaluare 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  
UMANE ŞI 

MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA- 
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Aplicarea la ore a  

metodelor activ -

participative şi 

alternative de 

predare - învăţare - 

evaluare 
 

-să se dezvolte capacităţile şi 
competenţele cognitive generale şi 
speciale deschise creativităţii;  
-să se formeze deprinderile, 
strategiile şi  capacităţile de aplicare 
a cunoştinţelor ştiinţifice în practica 
socială; 
- să se dezvolte aptitudinile estetice 
creatoare şi să se integreze în orice 
activitate umană; 

- conducerea 
şcolii;  
- cadrele 
didactice;  
- elevii 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 
 

Director, 
Director adj. 
Resp. Comisii 
metodice 

- 30 % din ore se vor 

desfăşura folosind 

metode activ - 

participative şi 

alternative 
 

Realizarea 
lecţiilor folosind 
mijloacele media şi 
îndrumarea elevilor 
pentru  folosirea  
mijloacelor media 
în pregătirea 
portofoliilor 

- creşterea atractivităţii lecţiilor 
-formarea deprinderilor de a 
folosi mijloacele media pentru 
pregătirea şcolară 
 

-cadre 
didactice  
- elevii 
 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 
 

Director, 
Resp. Comisii 
metodice 
Cadre didatice. 

- 25 % din  lecţiile de la 

gimnaziu şi 10% din 

cele de la clasele 

primare se  vor 

desfăşura folosind 

mijloacele media 
 

Proiectarea 
lecţiilor  cu 
accentul pus pe 
abordarea 
conţinuturilor  
învăţării din 
perspective 
transcurriculară 

- să se elaboreze strategiile 
didactice optime;  
- să se elaboreze instrumentele de 
evaluare;  
- să fie dezbătute în comisiile 
metodice tipuri de proiecte 
didactice 
 

-cadrele 
didactice;  
-conducerea 
şcolii; 
- şefii de catedră;  
- proiectele, 
planurile sau 
schiţele didactice 
 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 
 

Resp. comisii 
metodice 
Cadre  
didactice. 

- calitatea 
conţinutului proiectului, 
planului sau schiţei 
didactice 

 

 



27 

 

2.2. Selectarea, pregătirea personalizată şi participarea elevilor la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare  

 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  
UMANE ŞI 

MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA-
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Participarea 

elevilor la  

concursuri 
şcolare, competiţii - să se obţină rezultate foarte bune la concursuri, - Consiliul de anului şcolar Nitu Florentin menţiuni la fazele 
şi concursuri olimpiade, competiţii atât la nivel local şi judeţean Administraţie; Sîrghi Vioricajudeţene ale 
sportive, olimpiade cât şi la nivel naţional (premii, diplome etc.). - materiale olimpiadelor 
etc. 

- să se selecteze elevii cu rezultate 
deosebite in   
vederea participării  la concursuri, 
competiţii etc.;  
- să se obţină rezultate foarte bune la 

concursuri  
  
 
  

-cadre 
didactice  
- elevii, 
Consiliul de 
Administraţie 
Fonduri 

speciale în  

vederea 

recompensării 

elevilor 

participanţi 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 
 

Resp. comisii 
metodice 
Cadre  
didactice 

- participarea unui număr cât 

mai mare  de elevi la 

concursuri, competiţii şi 

olimpiade  şcolare -10% mai 

multe participări 

Selectarea  elevilor  
capabili  de 
performanţă 

-să motiveze elevii pentru 
participarea lor la concursuri şi 
olimpiade şcolare; 
-realizarea unei baze de date cu elevii 
capabili de performanţă; 

Responsabilii 
comisiilor  
metodice 

15 octombrie 
2017 
 

Cadre  
didactice 

- pentru fiecare disciplină să 

fie selectaţi cel puţin 5 elevi 

din clase diferite capabili de 

performanţă; 

 
Realizarea  
graficelor de  
pregătire pentru 
susţinerea 
performanţei 
şcolare. 

-planificarea acestor activităţi să fie 
cunoscută de elevi; 
-să se lucreze unitar pe discipline cu 
aceşti elevi; 

Responsabilii 
Comisiilor  
metodice 
Săli de clase, 
loaboratoare. 

15 octombrie 
2017 

Resp. comisii 
metodice 
Cadre  
didactice 

 

-existenţa cel puţin a unui 

cadru didactic la fiecare 

disciplină care să realizeze 

aceste ore de pregătire. 

Analiza rezultatelor 
şcolare pe clase sau 
ciclu şcolar (primar, 
gimnazial) 

-să se monitorizeze progresele sau 
regresele elevilor; 
-să se analizeze cauzele acestor 
situaţii: 
-să fie stimulaţi elevii capabili de 
performanţe 

Cadre 

didactice  

- elevii 
Consiliul de 

Administraţie 
-Conducerea 
şcolii. 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 
 

Director, 
Director adj. 
Resp. comisii 
metodice 
Cadre  
didactice 

 

-creșterea rezultate şcolare 

pe clase şi cicluri de 

învăţământ:primar 10%, 

gimnazial 5% 
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Încurajarea elevilor  
cu înclinaţii  
artistice şi abilităţi 
practice. 

-să fie identificaţi elevii cu înclinaţii 
artistice deosebite; 
-să fie îndrumaţi de cadre didactice 
specializatre în vederea obţinerii de 
performanţe superioare; 
-să fie orientaţi spre licee  de profil, 
elevii cu abilităţi practice şi artistice 

-Conducerea 
şcolii. 
-cadre 
didactice; 
-responsabili -
Comisii 
metodice.  
- elevii 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 
 

 -numărul ancestor elevi; 

-rezultatele obţinute la 

diferite competiţii şi 

concursuri; 

 
  2.3. Aplicarea de către cadrele didactice a metodelor activ - participative şi alternative în activităţile de predare - învăţare - evaluare însuşite  la 
cursurile de formare continuă 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE RESURSE  UMANE 
ŞI MATERIALE 

TERMENE RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

   Creşterea - creşterea atractivităţii orelor desfăşurate 
eficienţei   actului 
didactic prin 
folosirea metodelor 
şi mijloacelor 
alternative. 
 
 

 - creşterea atractivităţii orelor 

desfăşurate; 

-  dezvoltarea capacităţii elevilor 

de a folosi mijloace   moderne de 

lucru individual; 

- creşterea eficienţei şi valorii 

evaluării. prin mijloace moderne de lucru individual - creşterea eficienţei şi valorii evaluări 

-  Cadre didactice  

- Elevii, 
- Portofolii. 
 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar. 

Responsabilii  
Comisiilor  
metodice. 

- folosirea unei 
metode alternative 
de evaluare de către 
fiecare cadru didactic şi 

la fiecare clasă. 

   Efectuarea unor 

inspecţii la ore de 

către conducerea 

unităţii de 

învăţământ sau 

profesori metodişti 

din şcoală. 

-îndrumarea cadrelor didactice 
debutante; 
-îndrumarea cadrelor didactice 
care urmează a susţine examene 
pentru obţinerea gradelor 
didactice. 
-înlăturarea unor aspect negative 
identificate.  

- Conducerea şcolii; 

- Cadre  didactice. 

Pe tot 
parcursul 
anului  şcolar. 

Directori, 
Membri 
CEAC 

-Existenţa  graficului de 

asistenţe la ore; 

-Realizarea a cel puţin 

unei asistenţe la ore 

pentru fiecare cadru 

didactic. 
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2.4. Colaborarea cu Comitetul de părinţi sau alte organizaţii pentru recompensarea financiară a elevilor cu rezultate deosebite  

 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Înființarea 
Asociaţiei de părinţi 
pentru atragerea 
fondurilor necesare 
premierii. 

 

- conștientizarea nevoii de 
colaborare cu Asociaţia de părinţi 
pentru strângerea fişelor de 2%; 
- identificarea altor surse de 

premiere (contribuţia voluntară a 

părinţilor).  

-Fişe de 2 %; 

-Cadre didactice; 

-Părinţi. 

15.05. 2018 Responsabilii  
Comisiilor  
metodice. 

-înființarea  Asociaţia de 

părinţi 

-colectarea a cel puţin 

100 de fişe de 2% pentru 

Asociaţie 

Atragerea altor 
fonduri pentru  
premierea elevilor. 
 

-formularea scrisorilor de 
sponsorizare; 

- colaborarea reciproc avantajoasă 
cu agenţi  economici din zonă. 

-Cadre didactice. 

-Consumabile. 

Pe tot 
parcursul 
anului  şcolar  

Director, 
Administrator 
Cadre 
didactice. 
 
 

-Trimiterea a cel  puţin 

10 scrisori de 

sponsorizare către agenţi 

economici şi obţinerea a 

două rezultate pozitive. 

 

2.5. Revizuirea periodică a curriculumului la decizia şcolii în acord cu nevoile reale de formare ale elevilor  

 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Stabilirea 

disciplinelor din 

CDŞ pentru fiecare 

clasă prin 

consultarea elevilor 

şi părinţilor. 

-prezentarea ofertei de opţionale 

-alegerea opţionalelor de către 

elevi şi părinţi  

-Elevi 

-Profesori 

-Diriginţi. 

-Conducerea şcolii 

Februarie 
2018 

Responsabilii  
Comisiilor  
metodice. 

- 100% disciplinele 

-din CDŞ-uri să fie. 

alese funcţie de 

-opţiunile elevilor şi 

părinţilor. 
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2.6. Motivarea elevilor să obţină rezultate deosebite la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare prin evidenţierea lor pe site-ul şcolii sau pe 

panouri special amenajate 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Actualizarea site- 

ului şcolii şi a 

panourilor cu  

premianţi. 

-evidenţierea rezultatelor 

deosebite 

- creşterea stimei de sine a 

elevilor 

-creşterea motivaţiei de a obţine 

rezultate deosebite 

-Elevi 

-Profesori 

-Panouri. 

 

Pe tot parcursul  
anului şcolar. 
 

Responsabil  - 25 de evidenţieri 

pe panoul şcolii 

 

 Anunţarea cu 

diferite prilejuri 

rezultatele  

deosebite obținute 

de elevii școlii. 

-evidenţierea rezultatelor 

deosebite 

-creşterea stimei de sine a elevilor 

-creşterea motivaţiei de a obţine 

rezultate  deosebite 

-cadrele didactice; 

-elevii; 

-staţia de 

radioamplificare 

Pe tot parcursul  
anului şcolar 

Director 
Resp. 
Com. 
metodice 

-cel puţin 2 prezentări a 

rezultatelor la staţia 

de radioamplificare. 

  Premierea elevilor 

în cadru festiv 

 

 

-evidenţierea rezultatelor 

deosebite 

-creşterea stimei de sine a elevilor 

-creşterea motivaţiei de a obţine 

rezultate deosebite 

-cadrele didactice; 

-elevii; 

Iunie 2018 Director, 
Consiliul de 
Administraţie 

-organizarea a cel 

puţin unei festivităţi 

pentru evidenţierea 

elevilor merituoşi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prevenirea eșecului/abandonului școlar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare prin 

propunerea unui curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor. 
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3.1. Păstrarea unei evidenţe clare şi permanentă a populaţiei şcolare  

 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Informarea 

operativă a familiei 

asupra progreselor 

sau neajunsurilor 

constatate în 

pregătirea şi 

comportarea 

elevilor, pentru 

conjugarea 

eforturilor în 

vederea încurajării 

sau remedierii 

acestora. 

- să se informeze rapid părinţii cu 

privire la situaţia şcolară sau 

disciplinară a elevilor; 

- să se întărească legătura părinte-

copil pentru diminuarea riscului 

de eşec sau abandon şcolar; 

- să fie alese în comun părinte - 

profesor diriginte metodele şi 

mijloacele pentru înlăturarea 

cauzelor eşecului şcolar sau 

pentru încurajarea în vederea 

creşterii randamentului şcolar al 

elevilor. 

- Învăţători 

-Profesori 

-Părinţi 

-Conducerea unităţii 

 

Lunar  
 

Responsabili 
Comisii  met. 
Diriginți, 
Învățători 

- existenţa graficului 

de consiliere 

educaţională a 

părinţilor şi a lectoratelor 

cu părinţii. 

Păstrarea unei 

evidenţa clare şi 

permanente a 

populaţiei şcolare 

 

- să se cunoască numărul de elevi 

înscrişi,înscrierea situaţiei elevilor 

în documentele şcolare 

 corespunzătoare; 

- să se identifice elevii cu cerinţe 

educative speciale 

- să se identifice elevii cu părinţi 

plecaţi în străinătate 

Cadrele didactice; 

elevii 

 

Pe tot parcursul  
anului şcolar 

Director Adj. 
Responsabil 
comisie 
recensământ 

-evidenţa clară a 

situaţiei şcolarizării 

elevilor; 

-evidenţa clară a elevilor 

a căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate, a 

elevilor cu CES. 

 

Completarea corectă 

a cataloagelor şi 

registrelor matricole 

pentru fiecare clasă 

 

-să se transcrie în mod corect şi la 

timp în  cataloagele şcolii, 

registrele matricole sau alte 

documente, datele referitoare la 

elevi (nume,prenume, adresă, 

note, situaţie şcolară, corpul  

profesoral etc.); 
- să se completeze pe baza 
informaţiilor oferite de catalog, 
registrele matricole. 

Cadrele didactice; 

Cataloage 

Registre matricole. 

Iunie 2018 Conducerea 
unității 
Secretar 

-modul şi operativitatea 

înscrierii datelor  în 

catalog sau  registru 

matricol. 
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3.2. Realizarea unor programe de educaţie diferenţiată pentru copii cu cerinţe educative speciale 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Realizarea  

proiectării 

activităţilor la clasă 

pentru    elevii    cu 

CES 

- integrarea elevilor cu CES 

- lucru diferenţiat pentru ca elevii 

să-şi poată forma competenţele  

de bază 

Elevi 

Profesori 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Cadre 
didactice 
Resp. 
Comisii 
Consilier 
școlar 

-pentru toți elevii cu 

CES să se aplice 

programe 

diferențiate. 

Realizarea pregătirii 

suplimentare pentru 

elevii cu ritm lent de 

învăţare 

 

- reducerea decalajelor în 

pregătirea elevilor 

- ajutarea elevilor pentru 

creşterea încrederii în forţele 

proprii 

 

Conducerea şcolii 

Elevi 

Profesori 

Material consumabile. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Cadre 
didactice 
Resp. comisii 

- 50 % dintre elevii 

cu ritm lent de învăţare 

să fie cuprinşi în 
programe de pregătire 
suplimentară 

 Pregătirea specială 

şi unitară a elevilor 

pentru susţinerea 

Evaluării Naţionale 

- să fie aduse la cunoştinţa 

elevilor disciplinele la care se 

organizează susţinerea tezelor cu 

subiect unic şi programele 

corespunzătoare; 

-să se întocmească graficul 

activităţilor de pregătire; 

-să fie desemnaţi profesorii care 

să se ocupe de respectarea acestui 

grafic; 

- să se rezolve subiecte-tip în 

cadrul şedinţelor de  pregătire. 

 

-conducerea şcolii; 

-cadrele didactice; 

- elevii; 

- material 

consumabile 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Cadre 
didactice 
Resp. comisii 

- 50 % din elevii de 

clasa a-VIII-a să 

participe la activităţi 

de pregătire 

suplimentară. 
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3.3. Folosirea strategiilor didactice în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor 

 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Realizarea sondării 

elevilor pentru a 

putea determina 

stilul de învăţare 

 

- cunoaşterea stilului de învăţare a 

elevilor; 

- stabilirea stilului predominant de 

învăţare al fiecărei clase; 

- Diriginţi  

- Consilier 

psihopedadog 

- consumabile 

 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 
 

Director adj. 
Resp. CEAC 

-pentru 50 % din elevii 

de gimnaziu să se 

stabilească 

stilul de învăţare. 

Aplicarea metodelor 

şi strategiilor 

didactice relevante 

pentru stilul de 

învăţare al clasei de 

elevi 

-punerea în valoare a aptitudinilor 

elevilor; 

-creşterea calităţii actului 

educaţional prin aplicarea 

activităţilor diferenţiate de către 

cadrele didactice. 

- Elevi 

- Profesori 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 
 

Director adj. 
Resp. CEAC 
Cadre 
didactice. 

-fiecare cadru didactic de 

la gimnaziu să realizeze 

o oră pe săptămână  

folosind educaţia 

diferenţiată. 

 

3.4. Accesul tuturor elevilor la baza materială a şcolii  

 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Funcţionarea la 

parametrii optimi a 

bibliotecii şcolii 

- creşterea numărului de cititori 

folosirea sălii de lectură. 

 -bibliotecar 

- elevi 

- fondul de carte 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 
 

Director, 
Bibliotecar 

-creşterea cu 10% a 

numărului de cititori  

faţă de anul şcolar  
precedent 

Desfăşurarea orelor 

TIC în laboratorul 

de informatică 

 

încurajarea elevilor să folosească 

computerul în sensul educaţie 

sale; 

- dezvoltarea competenţelor de 

lucru cu mijloacele  informatice. 

- laboratorul de  

Informatică 

- elevii 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director adj. 
Administrator, 
Prof. 
informatică. 

- 100% ore de TIC 

desfăşurate în faţa 

 computerului 

Desfăşurarea orelor 

folosind mijloace 

media. 

- dezvoltarea competenţelor de a 

interpreta imagini sau a înţelege 

texte folosind mijloacele media; 

- creşterea atractivităţii orelor. 

- laboratorul de 

informatică. 

-cadre didactice 

-elevi. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director adj. 
Administrator, 
Prof. 
informatică. 

- creşterea atractivităţii 

orelor fie realizată cel 

puţin o lecţie săptămânal   

folosind  mijloace media 

Desfăşurarea orelor 

de educaţie fizică şi 

- sporirea eficacităţii orelor de 

sport 

- Elevi 

- Profesori 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director adj. 
Prof. de Ed. 

-100% orele de sport să 

se desfăşoare folosind  
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sport în sala de sport 

sau pe terenul de 

sport. 

- creşterea performanţei şcolare în 

sport; 

- creşterea gradului de sănătate a 

elevilor şcolii. 

- Săli sport şi terenul 

de sport 

Fizică. baza sportivă a şcolii 

 
3.5. Flexibilizarea programelor şi a ofertei educaţionale, permanent adaptate la cerinţele social - economice şi pornind de la solicitările 
beneficiarilor  direcţi şi indirecţi ai actului educaţional  
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA 
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Întocmirea 

programului anual 

privind combaterea 

delincvenţei juvenile 

cunoaşterea de către elevi şi 

profesori a activităţilor 

desfăşurate cu scopul prevenirii şi 

combaterii delincvenţei juvenile. 

 -Director, 

-Consilier şcolar, 

-Consilier educative, 

-Cadre didactice. 

Semestrial 
 

Consilier  
educativ, 
Consilier 
şcolar. 

- reducerea până la 
eradicare a fenomenului 
infracţional juvenil. 

 Întocmirea 

programului anual 

de reducere a 

absenteismului şi de 

combatere a  

abandonului şcolar. 

- cunoaşterea activităţilor care au 

drept scop reducerea 

absenteismului; 

- reducerea şi chiar eradicarea 

acestui fenomen social negativ în 

cadrul şcolii. 

 

-Director, 

-Consilier şcolar, 

-Consilier educative, 

-Cadre didactice. 

15.10.2017 Consilier  
educativ, 
Consilier 
şcolar, 
Cadre 
didactice. 

- reducerea cu 10% a 

absenţelor  motivate 
 

Stabilirea 

strategiilor pentru 

prevenirea şi 

înlăturarea eşecului 

şcolar. 

- să fie cunoscută noţiunea de 

“insucces şcolar”; 

- să fie date elevilor în cauză 

explicaţii şi sugestii  pertinente 

privind cauzele care i-au pus în 

situaţie de insucces şcolar; 

- să se îmbunătăţească stilul 

didactic în vederea sporirii 

gradului de participare a elevilor 

la procesul  educativ; 

- să se stabilească relaţii strânse 

între şcoală şi familie; 

- Cadre didactice; 

- Conducerea şcolii; 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 
 

Consilier  
educative, 
Consilier 
şcolar, 
Cadre 
didactice. 

- scăderea  cu 10% a 
mediilor între 5 şi 7. 
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Optimizarea relaţiei 

profesor (învăţător) 

- elev. 

- să fie întocmite şi cunoscute 
fişele psihopedagogice ale 
elevilor; 
- să se evite raporturile bazate pe 
superioritate- inferioritate 
- să se cunoască sistematic, 
continuu cu instrumente şi 
metode ştiinţifice personalitatea 
celui educat. 

- Cadrele didactice; 

- Elevii; 

- Consilierul 

psihopedagog 

Pe tot parcursul 
anului 

Resp. 
Comisii 
metodice. 
Cadre 
didactice. 
 

- existenţa relaţiilor 
de parteneriat între 
cadre didactice şi 
elevi; 

 

4.  Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre educaţia pentru dezvoltare durabilă, voluntariat, derularea proiectelor şi 

parteneriatelor educaţionale  

 

4.1. Dezvoltarea în cadrul curricumului la decizia şcolii a unor discipline care au la bază activităţi în cadrul proiectelor şi parteneriatelor 
educaţionale  

 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  
UMANE ŞI 

MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Aplicarea la clasă a 
unor programe de 
discipline opţionale 
prin colaborarea cu 
parteneri educaţionali  

-dezvoltarea la elevi a unui 

comportament de cooperare şi  

lucru în echipă; 

-dezvoltarea la elevii a 

abilităţilor antrepenoriale, 

dezvoltarea la elevii a 

competenţelor de a învăţa 

permanent. 

Programe şi 

materiale oferite de 

parteneri; 

Cadre didactice; 

Elevi. 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Conducrea 

şcolii, 

Consilierul 

educativ. 

 Desfăşurarea la nivelul 

unităţii de învăţământ a 

cel puţin 5 programe 

educaţionale la clasă în 

colaborare cu parteneri 

educaţionali. 
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4.2. Organizarea unor manifestări educative, culturale, artistice, religioase, sociale şi sportive cu diferite prilejuri  

 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  
UMANE ŞI 

MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Desfăşurarea unor 
sesiuni de  
comunicări ale 
elevilor şi cadrelor 
didactice pe diferite 
teme şi discipline.  

-stimularea interesului elevilor 

pentru anumite domenii; 

-dezvoltarea curiozităţii de a 

cerceta, investiga şi de a 

prezenta propriile interpretări. 

Cadre didactice; 

Elevi; 

Comunitatea locală. 

Pe tot parcursul 

anului şcolar. 

Conducrea 

şcolii, 

Consilierul 

educativ, 

Rep. comisii 

metodice. 

Desfăşurarea sesiunilor 

de comunicări ştiinţifice 

şi referate la cel puţin 3 

discipline. 

Desfăşurarea unor 
competiţii şcolare 
sportive la nivelul 
şcolii, localităţii şi 
judeţean. 

-dezvoltarea fizică şi sănătoasă a 

elevilor; 

-inocularea spiritului de fairplay 

şi de competitivitate; 

-realizarea de legături între elevii 

şcolii sau / şi cu elevii din alte 

şcoli. 

Profesorii  de 

specialitate; 

Elevii; 

Baza sportivă. 

Pe tot parcursul 

anului şcolar. 

Conducrea 

şcolii, 

Consilierul 

educativ. 

Desfăşurarea a cel puţin 

5 competiţii sportive 

annual în afara celor 

cuprinse în ONSS. 

Organizarea unor 
manifestări cultural, 
educative, religioase, 
sociale şi sportive cu 
prilejul diferitelor 
serbări religioase şi 
legale. 
 

-cultivarea respectului faţă de 

valorile umane; 

-cunoaşterea semnificaţiei 

sărbătorilor religioase şi legale. 

Şefii comisiilor 

metodice; 

Elevi. 

Pe tot parcursul 

anului şcolar. 

Conducrea 

şcoli, 

Consilierul 

educative, 

Cadre 

didactice. 

Desfăşurarea a 10 

activităţi anuale. 

Organizarea unui  
proiect educațional 
Ziua Școlii  

-dezvoltarea capacităţii de 

comunicare a elevilor; 

-motivarea elevilor, creșterea 

stimei de sine; 

- realizarea educaţiei estetice. 

Cadre didcatice; 

Elevi. 

 

Mai 2018 Conducrea 

şcoli, 

Consilierul 

educativ, 

Cadre  

didactice. 

Implicarea în activități 

cu un număr mare de 

participanţi 
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4.3. Participarea elevilor şi cadrelor didactice la activităţile proiectelor  şi acţiunilor de voluntariat. 

 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Folosirea  eficientă a 
timpului liber de 
către elevi.  

-să se colaboreze cu părinţii în 

vederea cunoaşterii modului în 

care petrec timpul liber elevii; 

-să se organizeze activităţi 

extraşcolare ; 

-să se diversifice oferta şcolii 

pentru petrecerea creativă a 

timpului liber; 
- să se realizeze instructaje cu 
elevii participanţi  în vederea 
prevenirii accidentelor. 

Cadre didactice; 

Elevi; 

Mijloace materiale. 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar. 

Consilierul 

educative, 

Cadre  

didactice. 

- 80 % dintre elevi să 
participe într-un an la 
două activităţi care 
îmbină acţiunile din 
proiecte petrecerea 
timpului liber. 
 

Sprijinirea elevilor 
ale căror familii nu au 
venituri sau au 
venituri insuficiente 
în preajma 
sărbătorilor 
religioase. 

- să fie atrase de la agenţii 

economici mijloace materiale şi 

financiare în acest sens; 

- să fie organizate colecte 

publice în bani sau mijloace 

materiale (alimente, rechizite, 

îmbrăcăminte, încălţăminte); 

-  să  se  organizeze  acţiuni     

caritabile:  serbări spectacole  

etc.; 

- să se organizeze serbarea de 

Crăciun (sau de Paşte). 

Conducerea şcolii; 

Cadre didactice; 

Fonduri speciale 

destinate ajutării 

familiilor cu  

venituri mici sau fără 

venituri. 

În preajma 

sărbătorilor 

creştine şi la 

sfârşitul 

anului şcolar. 

Resp. SNAC, 

Consilierul 

educative, 

Cadre  

didactice. 

Colectarea de fonduri 

băneşti materiale pentru 

realizarea a cel puţin 50 

de pachete de sărbători 

pentru aceşti elevi. 

Participarea la acţiuni 
de  voluntariat în 
cadrul programelor 
ecologice sau care 
vizează  
comportamentul în 
societate. 

-cunoaşterea calendarului de 

desfăşurare a acestor activităţi; 

-implicarea părinţilor alături de 

elevi şi cadre didactice. 

Cadre; 

Elevi; 

Părinţi. 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar. 

Resp. SNAC, 

Consilierul 

educative, 

Cadre  

didactice. 

Participarea unui număr 

de circa 150 de elevi la 

astfel de activităţi. 

Folosirea bazei 
materiale a şcolii 

- desfăşurarea în bune  condiţii a 

activităţilor; 

Cadre didactice; 

Elevi; 

Pe tot 

parcursul 

Director 

adjunct, 

10% dintre activităţi să 

se desfăşoare folosind 
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pentru derularea 
tuturor activităţilor 
din cadrul 
proiectelor. 

- dezvoltarea competenţelor de a 

folosi baza materială a şcolii în 

afara orelor de curs. 

Mijloace material şi 

audio-video. 

anului şcolar. Consilierul 

educative, 

Cadre  

didactice. 

mijloace audio-video.  

 

4.4. Orientarea şcolară şi profesională a elevilor, în vederea accederii la niveluri superioare de educaţie 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Activitatea 
profesorului :diriginte, 
centrată pe consiliere 
şi orientare socio-
profesională. 

- să se întocmească de către 

profesorii diriginţi tematica 

orelor de dirigenţie; 

- să se acorde în cadrul acestor 

ore o pondere mai ridicată 

activităţilor de consiliere şi 

orientare socio- profesională; 

Profesorii - diriginţi; 

Elevi; 

Părinţi 

 

Semestrial 

 

Conducerea 

şcolii; 

Resp.  

Prof. diriginţi 

- 5 teme la consiliere şi 

orientare la clasa a VIII-a 

care vizează orientarea 

şcolară şi profesională. 

Comunicarea reţelei 
liceelor, şcolilor de 
arte şi meserii, a 
profilelor,specializăril
or,numărului de locuri 
din cadrul acestora. 

- dezvoltarea abilităţilor de 

informare privind cariera; 

- formarea şi dezvoltarea 

capacităţii decizionale; 

- informarea elevilor din clasele 

terminale cu privire  la 

modalităţile de continuare a 

studiilor. 

Diriginţii claselor a 

VIII-a. 

Reprezentanţi ai 

liceelor, oferta 

prezentată. 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar. 

Conducerea 

şcolii; 

Prof. diriginţi. 

Gradul de informare cu 

privire la reţeaua şcolară 

din zonă. 

 Organizarea unor 
întâlniri şi mese 
rotunde cu 
reprezentanţi ai 
liceelor. 
 Participarea elevilor 
din clasele a VIII-a la 
Ziua Porţilor deschise 
a liceelor 

-va fi prezentată oferta 

educaţională,va fi studiată şi se 

va alege varianta 

corespunzătoare. 

Diriginţii claselor   

a VIII-a. 

 

Semestrul al 

II-lea. 

Conducerea 

şcolii; 

Elevi; 

Prof. diriginţi. 

Liceele din zonă vor 

prezenta oferta elevilor. 

 Realizarea sondajelor 
privind opţiunile  
şcolare şi profesionale 

- cunoaşterea opţiunilor elevilor 

din clasele terminale; 

Diriginţii claselor  

a VIII-a. 

Semestrial Elevi; 

Prof. diriginţi. 

Elevii claselor a VIII-a 

vor prezenta opţiunile. 
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elevilor. - încurajarea sau stoparea 

anumitor opţiuni conform   

abilităţilor şi capacităţilor 

elevilor. 

Elevii claselor a VIII-a. 

 

 
4.5. Dezvoltarea resurselor materiale pentru buna funcţionare a cabinetului şcolar de asistenţă pihopedagogică 
 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE RESURSE  UMANE 
ŞI MATERIALE 

TERMENE RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Colaborarea cu 
cabinetul de 
consiliere 
psihopedagogică.  

- să identifice precoce 

disfuncţionalităţile care 

împiedică adaptarea copilului la 

cerinţele mediului şcolar, social 

şi familial; 

- să orienteze familiile în situaţie 

de criză; 

- să ofere informaţii privitoare la 

creşterea şi educarea copilului; 

Conducerea şcolii; 

Cadre didactice 

interesate; 

Părinţi şi elevi; 

Cursuri de 

perfecţionare şi 

atestare; 

Materiale informative. 

 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Conducerea 

şcolii; 

Consilier  

şcolar; 

Părinţi; 

Elevi. 

-raportul consilierului  

 
 
4.6. Promovarea unor programe educaţionale specifice  
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Promovarea ofertei 
de opţionale  

- educaţia elevilor in spiritul 

„noilor educaţii” 

- sporirea educaţie informale ca 

parte a educaţiei permanente; 

- promovarea unui stil  de viaţă 

sănătos; 

- promovarea educaţiei pentru 

cetăţenie europeană 

Cadre didactice; 

Elevi; 

Oferta de discipline 

opţionale. 

 

30.01.2018 Director; 

Comisia de 

Curriculum. 

-5 discipline opţionale  

Desfăşurarea 
activităţilor propuse 

- formarea unui comportament 

de grijă faţă de  natură; 

Cadre didactice; 

Elevi; 

Pe tot 

parcursul 

Consilier  

educative; 

-desfăşurarea a cel puţin 

5 activităţi din calendarul 
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în calendarul de 
ecologizare.  

- crearea unui mediu curat şi 

sănătos prin promovarea 

principiilor ecologice. 

Campanii de colectare 

de material din plastic 

şi maculatură. 

anului şcolar Cadre 

didactice; 

Elevi. 

ecologic, pe parcursul 

anului şcolar. 

 

5.Facilitarea accesului la educație, dezvoltarea de competente și de abilitați prin școlarizarea elevilor în programul „A doua șansă”. 
 
5.1. Derularea unor activități didactice de calitate, în perspectiva egalizării șanselor, a realizării educației de bază pentru toți, a învățării pe tot 
parcursul vieții 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Dezvoltarea și 
implementarea 
metodologiilor și 
instrumentelor 
inovatoare ce se 
adresează celor care 
părăsesc timpuriu 
școala 

- integrarea cu succes și 

menținerea elevilor în 

programul „A doua șansă”. 

 

Cadre didactice; 

Elevi; 

 

Noiembrie 

2017 

Director; 

Comisia de 

Curriculum. 

- toate cadrele implicate 

își însușesc 

metodologia, se implică 

în demersul didactic 

Susținerea unor lecții 
în care să se 
folosească metode 
active-participative  

- sporirea  educaţie formale și  

informale ca parte a educaţiei 

permanente; 

- promovarea educaţiei pentru 

cetăţenie europeană 

Cadre didactice; 

Elevi; 

 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Consilier  

educative; 

Cadre 

didactice; 

Elevi. 

- participarea elevilor  cu 

plăcere și interes la orele 

de curs 

 
5.2.Sprijin pentru formarea si perfecționarea personalului care lucrează cu persoane care părăsesc timpuriu școala și populația adultă în programe 
de educație de tipul „a doua șansă”, inclusiv programe de consiliere, asistenta psiho-pedagogică și sanitară. 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Participarea la 
cursuri de 
perfecționare a 
personalului implicat 
în program 

- formarea specifică a cadrelor 

didactice privind egalitatea de 

șansă, nediscriminarea și 

respectul diversității 

Cadre didactice; 

CCD HD 

 

Septembrie 

2017 

Director; 

Comisia de 

perfecționare 

- toate cadrele implicate 

în program  optează 

pentru participarea la un 

curs de formare 

Realizarea unor 
activități de consiliere 

- adoptarea unor atitudini lipsite Cadre didactice; Pe tot Consilier Desfăşurarea a cel puţin 
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privind orientarea 
școlară  

de prejudecăți în activitățile 

desfășurate cu elevii înscriși în 

program 

 

Elevi; 

Consilier școlar 

parcursul 

anului şcolar 

școlar; 

Cadre 

didactice; 

Elevi. 

5 activităţi  

 
5.3.Gestionarea, întreţinerea, menţinerea şi îmbunătăţirea funcţionalităţi patrimoniului şcolii pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de 
învăţământ 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

  Folosirea eficientă 
a dotărilor existente 

- educaţia elevilor in spiritul 

„noilor educaţii” 

- creșterea gradului de 

satisfacție  al elevilor  față de 

ambientul şcolii şi de condiţiile 

de siguranţă din şcoală. 

 

Cadre didactice; 

Elevi; 

 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Director; 

Comisia de 

Curriculum. 

-menținerea elevilor în 

program prin crearea 

unui mediu ambiant 

plăcut și primitor 

- 10% dintre activităţi să 

se desfăşoare folosind 

mijloace audio-video. 
 
5.4.Tipărirea și răspândirea în comunitate a unor materiale promoționale ( afișe, broșuri), diseminarea în mass-media a informațiilor utile specifice 
integrării sociale a celor care părăsesc timpuriu școala 
 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Promovarea 
programului ,,A doua 
șansă’’ 

- atragerea și menținerea  în 

cadrul programului a 

persoanelor care au părăsit 

timpuriu școala 

Cadre didactice; 

Elevi; 

Pliante 

Comunitatea locală 

Septembrie 

2018 

Director; 

Comisia de 

Curriculum. 

-formarea de noi clase, 

atât la nivelul învățământ 

primar cât și la cel 

secundar 

Informarea 
comunității locale 
despre program, 
scopul și realizările 
acestuia  

 - diseminarea informațiilor în  

comunitate mass- media 

 

Cadre didactice; 

Elevi; 

Presa locală 

Campanii de 

promovare, distribuire 

de materiale 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Consilier  

educative; 

Cadre 

didactice; 

Elevi. 

-redactarea unor articole, 

participarea la emisiuni, 

răspândirea unor pliante  
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6. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională prin 

intermediul tradițiilor locale, a valorilor culturii naționale și universale. 

 
6.1.Creșterea calității și eficienței procesului educațional prin activități curriculare care promovează parteneriatul, cooperarea, dezvoltarea 

dimensiuni europene 

 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Organizarea unor 
activități de 
cunoaștere/ 
valorificare a 
patrimoniului local  

- cunoașterea elementelor 

culturii locale tradiționale 

Cadre didactice; 

Elevi; 

 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Director; 

Consilier 

educativ 

Comisia Om 

și societate 

 Valorificarea 

elementelor culturii 

locale în activități 

curriculare și 

extracurriculare 

Realizarea de 
portofolii, pliante, 
filmulețe, cu valori 
ale culturii locale  

 - promovarea tradițiilor în 

comunitatea locală, națională, 

internațională  

Cadre didactice; 

Elevi; 

Presa locală 

Primăria 

 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Consilier  

educative; 

Cadre 

didactice; 

Elevi. 

Participarea la Concursul 

de Cultură și Civilizație 

românească 

 

6.2Implicarea cadrelor didactice cu potențial în promovarea tradițiilor și valorilor locale și naționale prin diverse activități 

 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE 
RESURSE  UMANE 

ŞI MATERIALE 
TERMENE 

RESPONSA
BILITĂŢI 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 Organizarea unui 
ansamblu folcloric  

- transmiterea valorilor populare 

locale și naționale prin 

intermediul dansului/cântecului 

popular 

Cadre didactice; 

Elevi; 

 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Director; 

Consilier 

educativ 

Realizarea unui 

repertoriu folcloric 

tematic,local/ național 

Participarea la 
activitățile 
desfășurate la nivel 
local cu diferite 
ocazii  

 - promovarea tradițiilor 

comunității locale 

Cadre didactice; 

Elevi; 

Presa locală 

Primăria 

 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Consilier  

educative; 

Cadre 

didactice; 

Elevi. 

 Prezentatea unor 

spectacole cu diferite 

ocazii/ evenimente 
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IV. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI 

 

Programul activităţii de monitorizare şi evaluare a implementării PDI în şcoală 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 

monitorizării şi evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 
Datele întâlnirilor de analiză 

Întocmirea seturilor de date care să 

sprijine monitorizarea realizării 

strategice propuse 

 

Directorul 

Director adjunct 

Consilier educativ 

lunar În ultima săptămână din lună 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

lunar În prima săptămână din lună 

Analiza informaţiilor privind 

progresul realizat în atingerea ţintelor 

strategice 

 

Consiliul de Administraţie trimestrial trimestrial 

Comunicarea acţiunilor corective în 

lumina rezultatelor obţinute 

Director 

Director adjunct 

 

trimestrial trimestrial 

Stabilirea metodologiei şi a 

indicatorilor de evaluare a impactului 

asupra comunităţii 

 

Responsabil CEAC semestrial semestrial 

Prezentarea generală a progresului 

realizat în atingerea ţintelor 

 

Directori 

Responsabil CEAC 

semestrial semestrial 

Evaluarea progresului în atingerea 

ţintelor 

Consiliul de Administraţie 

CEAC 

semestrial 

 

Semestrial 

anual 
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CURRICULUM 

 1. Scăderea ratei abandonului cu cel puțin 1%; 

          2. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în 

procent de peste 80%; 

          3. Creșterea numărului de elevi cu rezultate bune și foarte bune cu cel puțin 

10%; 

          4. Creșterea promovabilității la examenul de Evaluare Națională cu 10%; 

5. Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să 

desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală; 

6. Integrarea cu succes și menținerea elevilor în programul „A doua șansă”. 

RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

1. Spaţiul şcolar funcţional  la standarde ridicate de curăţenie şi igienă; 

2. Reducerea cu cel puţin 75% a pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară; 

3. Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor 

naţionale sau internaţionale. 

 

RESURSE UMANE 

1. 90% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi 

diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev; 

2. 80% din numărul cadrelor didactice se vor implica în proiecte; 

3. Scăderea numărului de absențe nemotivate cu 30%; 

4. Creșterea gradului de satisfacție  al elevilor și părinților  față de ambientul 

şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală; 

5. Formarea specifică a cadrelor didactice privind egalitatea de șansă, 

nediscriminarea și respectul diversității. 

 

RELAŢII COMUNITARE 

1. Încheierea a cel puţin 3 convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru 

derularea de proiecte pe diferite componente educaţionale; 
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2. Creşterea  cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu 

unităţile şcolare din municipiu, judeţ și țară; 

3. Diseminarea realizărilor și activităților desfășurate în mass- media. 

 Implementarea PDI – ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii, 

iar procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI 

prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie; 

 activităţi de control intern; 

 corectare periodică şi actualizare. 

 

MONITORIZAREA 

 Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2017 – 

2018  urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) 

şi material în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv. 

Ca instrumente de monitorizare propunem: observaţiile, discuţiile cu elevii, asistenţa 

la ore, sondaje scrise şi orale, întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, 

ședințe regulate cu Comitetul de părinți și Consiliul elevilor, Consiliu de 

administraţie, Consiliu profesoral  etc. 

 În procesul de monitorizare se urmăreşte: 

 – comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru 

realizarea lor; 

 – mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor; 

 –analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 

EVALUAREA 

 Evaluarea PDI se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele 

anului şcolar  2017- 2018  când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor 

face corecturile necesare pentru un plan de acţiune al şcolii viitor adaptat evident 

situaţiilor ce se impun la momentul potrivit. 
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Instrumente de evaluare 

Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili 

următoarele: 

 raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate; 

 acţiuni corective în situaţii când performanţa e mai mică decât aşteptările. 

 Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, 

folosind ca instrumente de evaluare următoarele: 

 autoevaluare; 

 interevaluări; 

 observaţii folosind ghiduri de observaţie; 

 fişe de apreciere; 

 diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului. 

 În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul 

proiect al şcolii, se va acorda atenţie următoarelor elemente: 

 respectarea misiunii şi a viziunii; 

 urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect; 

 analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 

 corelaţia dintre resurse si obiectivele alese; 

 stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare 

în cadrul  fiecărei ţinte. 

 

DISEMINARE:   

 afişarea PDI în şcoală, la loc vizibil, și pe site-ul școlii,  

  înaintarea unui exemplar Primăriei   

 prezentarea proiectului partenerilor   

 realizarea unor şedinţe periodice de analiză a PDI cu participarea cadrelor 

didactice, elevilor, părinților şi membrilor comunităţii. 


