
 
ŞCOALA GIMNAZIAL Ă „CIREŞARII” 
TEL-FAX: 0269836755;  
str. STICLEI,  nr. 16, MEDIAŞ 
email: medias_scnr3@yahoo.com 
web: www.sc3medias.ro 
 

 

 

 

1 

 

 

ARGUMENT 

  

 
Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2016-2020 s-a realizat plecând de la 

o radiografie 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. 
Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii 
şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. 
Analiza  condiţiilor  socio-economice  şi  proiectarea  traiectoriei  de  dezvoltare  s-a  făcut  pe 
 baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului 
economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de 
Primăria Municipiului Mediaş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu. 
S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi 
comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, 
propunerile avansate de comitetele de părinţi şi de reprezentanţii comunităţii locale. 
Programele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ȘtiinȘifice,  ale Guvernului României 
privind reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de 
dezvoltare instituţională în perioada 2016-2020. 
Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi 
practicile societăţii  democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în 
viaţa privată şi publică. 
Performanţele obţinute în ultimii ani de Şcoala Gimnazială “Cireşarii” Mediaş ne îndreptăţesc în 
asumarea unor obiective manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare instituţională  a 
 colectivului didactic şi să orienteze  interesul de formare şi instruire a elevilor. 
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1. CONTEXT LEGISLATIV  
Legile şi documentele  care stau la baza elaborării P.D.I. 
Acest Proiect de Dezvoltare Instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte 
normative: 
� Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 cu toate modificările şi completările ulterioare; 
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� Metodologia formării continue aprobată prin OMECTS nr 5561/07.10.2011 cu 
modificările Și completările ulterioare 
� Planul managerial pentru anul scolar 2015-2016 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu; 
� Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naţionale Și Cercetării 
ȘtiinȘifice 
� Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 
� Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din 15.12.2014 
� Raportul I.S.J. Sibiu, privind starea învăţământului în judetul Sibiu în anul şcolar 
2014/2015; 
� 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 
� 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 
� H.G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se 
supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu 
� Legea nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă 
� OMF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de 
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare 
� Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificările şi copletările ulterioare 
� OG. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare 
periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
� HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea 
autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în 
MO nr. 59/25.01.2007 
� Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educatie 
� OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
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2. PREZENTAREA UNITĂŢII 

 
 
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Cireşarii” 
 

ADRESA: Mediaş, STICLEI 16 

TELEFON / FAX: 0269836755 

E - MAIL: medias_scnr3@yahoo.com 

Web: www.sc3medias.ro 

Tipul şcolii: Şcoală cu clasele I-VIII 
 
Limba de predare: Limba română 
 

Structura şcolii pe cicluri şi clase: 

CICLUL SCOLAR NUM ĂRUL DE CLASE NUMĂRUL DE ELEVI  

CICLUL PRIMAR 10 225 
CICLUL GIMNAZIAL 8 166 

 
Tr ăsături caracteristice: 

Populaţia şcolară: 

 Număr de elevi: 391 
 Număr de clase: 18 
 Mediul de provenienţă: urban  
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Personalul şcolii:  

 Didactic: 28 

 Titular: 20 

 Detaşaţi: 1 

 Suplinitori: 8  

 Nedidactic: 2 

 Auxiliar: 4 

Calitatea personalului didactic: 

 Calificat: 28 

 Necalificat: 0 

 Cu performanţe în activitatea didactică: 4 

 
 
Echipa de proiect 
 
Proiectul de Dezvoltare Instituţională fost elaborat în urma unei analize judicioase a stării  
învăţământului în Scoala Gimnaziala „Ciresarii” în ultimii patru ani. Analiza s-a efectuat de 
către manager, împreună cu membrii Comisiei de Asigurare a Calităţii şi membrii Consiliului de 
Administraţie, în baza informaţiilor şi dezbaterilor rezultatelor şcolare, în cadrul Consiliul 
Profesoral. Astfel s-au stabilit punctele tari şi cele slabe şi principalele direcţii pentru 
dezvoltarea instituţională pe termen mediu. Proiectul este rodul unei gândiri şi decizii colective, 
valorificându-se atât experienţa echipei manageriale, cât şi ini ţiativele şi sugestiile întregului 
personal didactic. Echipa a dat expresie dorinţei şi aşteptărilor cadrelor didactice şi a părinţilor, 
privind procesul inovator de dezvoltare şi de transformare, prin alinierea procesului educaţional 
din Scoala Gimnaziala „Ciresarii”, la exigenţele standardelor europene 
 

 
Ciclul de viaţă al proiectului 
  
Actualul P.D.I. a fost conceput pentru o durata de 4 ani scolari. 
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3. VIZIUNEA SI MISIUNEA ORGANIZA ŢIEI ŞCOLARE  

 

Misiunea şcolii:  
 
 
Viziunea şcolii noastre se poate sumariza în următorul citat: 
 
 
 “ Şcoala cea mai bună este aceea în care înveţi, înainte de toate, a învăţa”  
Nicolae Iorga 

 
 
 

 
4. ANALIZA DIAGNOSTIC Ă 
4.1. Diagnoza mediului intern 

 

b) Cultura organizationala 
  
Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt, un management strategic în continuă 
perfecţionare, de practicarea leadership-ului, prin valorizarea învăţării instituţionale din 
experienţă. Valorile dominante sunt: egalitate de şanse, cooperare, munca în echipă, respect 
reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate 
la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. 
Reforma învăţământului a introdus în şcoli sloganul „educaţia pentru fiecare” cu componentele: 
învăţământ diferenţiat, parcursuri individuale de învăţare, integrare, abordare transdiciplinară, 
relativ dificil de acceptat de profesioniştii cantonaţi în predarea unei singure discipline. Există şi 
în şcoala noastră ritualuri de trecere încetăţenite şi încurajate de director care salută călduros pe 
noii veniţi şi invită colegii să-i trateze cu afecţiune. În general debutantului nu i se dă un 
tutore profesional, ci este lăsat să şi-l aleagă singur, colegii îl primesc la ore în interasistenţe, îl 
consiliază în domeniul didactic, îl ajută să-şi proiecteze activităţile, i se dă de lucru în catedră ca 
să demonstreze ce poate. 
Managementul democratic aplicat a creat posibilitatea de participare directă a colectivelor de 
părinţi la luarea actului decizional şi stabilirea obiectivelor de viitor din cadrul programelor de 
dezvoltare. 
În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un  climat deschis, 
caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor  instituţiei şcolare; este un 
climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre  cadrele didactice fiind deschise, colegiale, 
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de respect şi de sprijin reciproc. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-
educativă şi în conduita cadrelor didactice. În paralel cu procesul instructiv sunt organizate 
numeroase acţiuni cultural-educative, unele dintre ele devenite deja tradiţii ale şcolii: 
� Revista şcolii „IPOSTAZE” – revistă semestrială, conţine articole, informaţii din viaţa 
şcolii, încercări literare ale elevilor, materiale didactice ale profesorilor. 

� Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar, cu premierea elevilor laureaţi la 
concursurile şcolare. 

� Serbarea şcolii 
� Concerte de colinde 
� Acţiuni de voluntariat  
Activităţile extraşcolare fac obiectul unor serii de programe realizate în comun de către 
colectivele de elevi şi profesori. Ele prevăd activităţi culturale, sportive, excursii şi drumeţii şi 
alte activităţi cu scop creativ. Păstrarea tradiţiilor şcolii reprezintă o preocupare permanentă a 
colectivului managerial şi a colectivului de cadre didactice. 
Consiliul de administraţie a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme 
privind atât activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice, a părinţilor şi a întregului personal al 
scolii. 
Considerăm foarte important ca elevii noştri să dobândească competenţe profesionale, 
competenţe generale dar în acelaşi timp să-şi formeze valori şi atitudini care să le permită să se 
adapteze unei societăţi aflate în plină evoluţie, să muncească şi să trăiască într-un mediu 
multicultural. Acordăm şanse egale tuturor elevilor indiferent de mediul din care provin, sex, 
religie, naţionalitate, statut social, statut financiar. 
Dovezi ale calităţii procesului de învăţământ, sunt rezultatele examenului de Evaluare Naţională  
şi de admitere în licee obţinute de elevi, precum şi la olimpiadele şcolare, unde an de an 
înregistrăm participări meritorii. 
Un eveniment de seamă al vieţii noastre educative îl reprezintă transmiterea la sfârşitul fiecărui 
an şcolar, într-un cadru ceremonial deosebit, al ,,Cheii Şcolii” de la şeful de promoţie al clasei a 
VIII-a la şeful de promoţie al clasei a VII-a, moment de mulţumire dar, şi de angajare în acelaşi 
timp. 
Cadrele didactice din şcoala noastră sunt interesate de perfecţionarea continuă pentru a se putea 
ridica la nivelul cerinţelor actuale ale reformelor. Pe lângă participarea la activităţile metodice 
din şcoală, cadrele didactice urmează diferite modalităţi de perfecţionare organizate, în principal, 
de IŞJ Sibiu şi CCD Sibiu. 
În unitate sunt doi formatori naţionali şi trei metodişti ai I.S.J.Sibiu. 

c) Informa ţii de tip cantitativ  

 Rezultate şcolare:  
Promovati ciclul primar: 96,5% 
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Promovati ciclul gimnazial: 91,86% 
Rezultate slabe: 24,68% 
Rezultate bune: 37,97% 
Rezultate foarte bune: 37,34% 

 Ponderea elevilor cu rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare: 10 %  
 Procentul elevilor care trec la niveluri superioare de învăţământ:  

Liceu: 100% 

 Comportament social: în limite normale 
 Disciplină:  

Note la purtare sub 7: 6 
Note la purtare între 7 şi 9: 21 

 Absenteism: Conducerea şcolii a analizat în comisia diriginţilor şi în cadrul Consiliului 
Profesoral situaţia absenteismului, a identificat cauzele acestuia (dezinteres, lipsă de motivaţie, 
incapacitatea de adaptare, situaţia materială precară a unor familii, influenţa anturajului) şi a 
stabilit măsuri pentru diminuarea absenţelor nemotivate.Se va monitoriza numărul de absenţe, 
săptămânal, pe elev, clasă, an de studii, urmând a se lua măsurile necesare pentru îmbunătăţirea 
frecvenţei elevilor 

 Rata abandonului şcolar:  
 Probleme comportamentale: În şcoală comportamentul este civilizat, decent, atât din 

partea elevilor cât şi a cadrelor didactice. Există receptivitate la recomandările făcute, iar unele 
cadre didactice manifestă şi ini ţiative personale pentru activităţile extracurriculare şi chiar 
privind actul decizional şi managementul în echipă. Elevii poarta uniforma: blugi albastri, 
camasa alba si cravata albastra purtand sigla scolii 

 Încălcări ale legii: nu 
 Activităţi sociale şi culturale: 

Programe artistice – organizare Festival Interjudetean „Talentat la Superlativ”(pana acum 7 
editii) 
Organizare Concurs Interjudetean de matematica (pana acum o editie) 
Revista şcolii „Ipostaze” 
Programe de educaţie antreprenorială şi orientare în carieră a elevilor 
 „Job Shadow Day”, în parteneriat cu Junior Achievement România 
Campanii de informare a elevilor, părinţilor şi comunităţii locale pe teme precum: 
- Prevenirea abandonului şcolar 
- Prevenirea violenţei şi a consumului de droguri 
Drepturile copilului 
Acţiuni pe teme europene 
Proiecte europene: 
Proiect Comenius 2010-2012 „Environmental Management College” 
Proiect Comenius 2012-2014 „My Future Is Up to Me” 
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Actiuni  eTwinning 
Participare la proiect eLanguages 
Participare la proiect Sigur.info 
Participare la proiecte locale, judetene si interjudetene 
Vizite la muzee, biblioteca municipala, excursii, etc. 

 Satisfacerea cerinţelor părinţilor: în mare măsură 
 Numărul de cereri de transfer:  

Plecaţi din unitate: 15-schimbarea domiciliului  
Veniţi în unitate: 8  

 Posturi ocupate sau nu: toate posturile sunt ocupate 
 Rata mişcării personalului didactic: Veniţi - 6 

 
Resursele materiale ale unităţii şcolare: 
 

 Numărul sălilor de clasă: 16 

 Numărul cabinetelor de informatică: 0 
 Conectare la Internet: da 
 C.D.I.: 12000 volume 
 Ateliere pentru instruire practică: nu e cazul 
 Cabinet medical: nu 
 Spaţii sanitare: 5 grupuri sociale pt. elevi, 1 pt. cadre didactice 
 Starea clădirilor: reparata la exterior, zugravita, grupuri sanitare reconditionate, lipsa sală 

de sport si teren de sport 

 Clădiri reabilitate: corpul principal si anexa  

 Număr corpuri: 1 + anexa cu 4 sali de clasa  
 Nivel de dotare cu resurse educaţionale: foarte bun 

 

d) Informa ţii de tip calitativ  

- Mediul de provenienţă al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu 
- Calitatea personalului didactic:  

 - calificat – 100 % 
 - cu performanţe în activitatea didactică – 43 % 

- Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare 
 Managementul şcolar aplicat la Şcoala Gimnaziala „Ciresarii” acordă prioritate 
strategiilor politicilor de dezvoltare instituţională la nivelul sistemului şi al unităţii de 
învăţământ, acest aspect fiind dovedit prin: 

 Implicarea Consiliului de Administraţie în aplicarea strategiilor la nivelul şcolii 
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 Colaborarea şi participarea şcolii la activităţi organizate pe plan local de către ONG – uri 
ca Asociaţia Civitas Mediensis, Asociaţia Phoenix Speranţa, Primăria Municipiului Mediaş, 
Directia de Cultura, Consiliul Local Mediaş, Biblioteca Municipală, Muzeul de Istorie, Poliţia 
Mediaş, Jandarmeria Mediaş, etc. 

 Lucrul în echipă la nivelul managementului 
 Colaborarea pe plan local cu ceilalţi manageri 
 Dezvoltarea competenţelor profesionale prin participare la cursuri de perfecţionare şi studiu 

individual  
 Implicarea scolii in proiecte internationale de invatare pe tot parcursul vietii (LLP) de tip 

Comenius, eTwinning, eLanguages, Sigur.info, optionale in colaborare cu Junior 
Achievement Romania, etc. 

 
4.2. Diagnoza mediului extern 

 
Şcoala Gimnaziala "Ciresarii" se încadrează în rândul celor zece unităţi care formează reţeaua 
şcolilor gimnaziale din municipiul Mediaş. 
Şcoala noastră este aşezată în partea de sud-vest a oraşului, la marginea terasei de 15 m înălţime 
relativă, mai precis la poalele dealului Ghindei. Construirea şi dezvoltarea ei au fost strâns legate 
de aceea a platformei industriale din aceasta zonă a oraşului, ea urmând să rezolve nevoile de 
şcolarizare ale populaţiei ce se stabilea în jurul întreprinderilor industriale. 
Astfel, în 1918 s-a ridicat Întreprinderea Mecanică (Şuruburi), urmată în 1919 de Fabrica de 
Geamuri şi Fabrica Vitrometan, în 1922. Şcolile existente fiind la distanţe mari era necesară o 
şcoală nouă. Şcoala şi-a deschis porţile în 1937, într-un local cu 6 săli de clasă. 
După război, industrializarea practicată de vechiul regim a determinat mărirea rapidă a vechilor 
întreprinderi. Localul şcolii a devenit neîncăpător pentru copiii rezidenţi în zonă, de aceea, în 
1957, s-a dat în folosinţă un local nou cu 11 săli de clasă şi 521 elevi, urmat de o anexă cu încă 4 
săli, intrată în circuitul şcolar în 1965. 
Localul mai vechi, fiind impropriu, a fost transformat în locuinţe, dar, după scurt timp, în 1969, 
el a redevenit spaţiu şcolar. 
Construirea marelui Cartier Vitrometan II, a impus încă o şcoală în această zonă. Prin trecerea 
unui grup de cadre didactice şi elevi din Şcoala generală nr.3 s-a înfiinţat Şcoala generală nr.8, în 
1981. Populaţia şcolară a acestui cartier tânăr, cum era firesc, a crescut foarte mult, cele doua 
şcoli au ajuns cele mai mari din oraş, cu efective ce au depăşit 1100 elevi in 1997-1998. 
După anii 90, scăderea natalităţii şi îmbătrânirea populaţiei din cartier determină scăderea 
numărului de copii, în prezent Scoala Gimnaziala "Cireşarii" numarand un efectiv de 370 de 
elevi. 

 
ANALIZA P.E.S.T. (E)  
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Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii 
politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta 
îşi desfăşoară activitatea. 
Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi 
legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul 
social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene. 
Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a 
păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi 
la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului 
în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care 
trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. 
Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Şcolii Gimnaziale 
„Cireşarii” Mediaş. 
  
Factori politici  

 Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia 
sistemului de învăţământ – Planul strategic al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă 
educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene; 

 Apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în 
administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul 
unităţilor de învăţământ; 

 Deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi consiliere. 
 Liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la 

nivel guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi manualelor unde 
apariȘia celor pe suport electronic presupune existenȘa unei anumite infrastructuri în 
domeniu, achiziţiile de material didactic, programe de formare a personalului); 

 Existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele 
europene şi internaţionale; 

 Cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea 
infrastructurii învăţământului, perioada de finanȘare 2014-2020; 

 Sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin 
proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene – 
programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, 
îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat); 

 Finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi: Programul 
guvernamental „Lapte – Corn”, Programul „Euro 200″; 

 Existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu 
finalităţi de educaţie şi formare profesională; 
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 Cadrul legal favorabil accesării de către unităţile şcolare a fondurilor structurale începând cu 
perioada de finanȘare 2014-2020. 

  
Factori economici 

 Cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la 
diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări); 

 Descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel 
încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material de 
care dispun; 

 Orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a proiectelor; 
 Migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din 

partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii. 
  
Factori sociali 

 Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 
 Creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei 

infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii; 
 Oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 
 Aşteptările comunităţii de la şcoală; 

  
Factori tehnologici 

 Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie 
actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor 
didactice; 

 Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, 
televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp 
scurt; 

 Rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul 
vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei; 

 Generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, Internet ) conduce la modernizarea 
actului educaţional tradiţional; 

  
Factori ecologici 
 

 Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea 
mediului de către unităţile şcolare; 

 Educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; 
 Prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu 

prin implicarea în proiecte ecologice; 
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 Economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă, etc. astfel încât să 
se protejeze mediul înconjurător. 

 
Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune 
strategică a Şcolii Gimnaziale „Cireşarii” pentru perioada 2016-2020. 
 

 
5. ANALIZA NEVOILOR EDUCA ŢIONALE ŞI DE FORMARE (S.W.O.T.) 

 
Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Şcoala Gimnazială „Cireşarii” în anul şcolar 2015-
2016 scoate în evidenţă următoarele aspecte: 
 
Puncte tari 
-CDS-uri adecvate care completează şi susţin pregătirea 
pentru atingerea finalităţilor propuse pentru elevii şcolii 
noastre; 
- Opţionale desfăşurate în parteneriat cu Junior Achievement 
Romania 
- Rezultate bune la concursurile şcolare; 
- Rezultate bune la evaluările naţionale, care ne situează 
între primele 3 şcoli din municipiu; 
- O inserţie 100% a absolvenţilor în reţeaua liceală; 
- Numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare 
organizate în şcoală şi în afara ei; 
- Derularea unor acţiuni şi programe menite să stimuleze 
capacităţile creatoare ale elevilor; 
- Numărul predominant de cadre didactice titulare, bine 
pregătite profesional, cu gradul I şi II;  
- Preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea continuă 
prin grade didactice  şi cursuri de perfecţionare în 
specialitate şi pedagogie; 
-Cooptarea profesorilor şcolii ca metodişti,  rezultat al 
experienţei profesionale a acestora 
-Buna colaborare în cadrul echipei manageriale şi cu 
colectivul de cadre didactice; 
 - Existenţa soft-urilor educaţionale de cultură generală şi de 
specialitate; 
-Existenta unui CDI, dotat la standarde europene; 
- Conexiune INTERNET wireless permanentă; 

Puncte slabe 
-Insuficienta implicare a părinţilor în 

problemele şcolii; 
- Reticenţa la schimbare manifestată de 

unele cadre didactice (puţine); 
- Existenţa unor elevi cu rezultate slabe 

la învăţătură şi disciplină; 
- Comunicarea deficitară cu părinţii 

elevilor „problemă”  
- Absenteism relativ ridicat în rândul 

unor elevi care provin din familii care 
nu se preocupă de copii sau care ii 
reţin acasă pentru a-i trimite la 
muncă; 

- Lipsa unei săli de sport 
- Neamenajarea terenului de sport; 

- Lipsa veniturilor proprii nu permite 
realizarea tuturor obiectivelor fixate prin 
planul managerial decât treptat. 
-lipsa unui mecanic de intretinere 
(postul fiind blocat de doi ani) 
- doar doua ingrijitoare la 370 de elevi 
(un post fiind blocat de 3 ani) 
- lipsa unui paznic. 
- lipsa unui profesor 
documentarist/bibliotecar, iar 
bibliotecara functioneaza doar cu ½ de 
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-Preocupare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare: 
reamenajarea sălilor de clasă şi dotarea cu echipamente 
moderne (calculatoare, videoproiectoare, tabla interactiva, 
tabla magnetică, uşi termopan); 
- Existenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică şi a 
profesorului de sprijin; 
-Buna colaborare cu reprezentanţii autorităţii locale; 
-Existenţa unor părinţi care sprijină activităţile şcolii; 
-Parteneriate viabile şi eficiente cu agenţi economici, Poliţia, 
Jandarmeria, Biserica, Direcţia de Sănătate Publică s.a 
-Sprijinul acordat de administraţia locală şi de alţi parteneri 
comunitari pentru îmbunătăţirea bazei materiale; 
-Relaţii bune de colaborare cu ISJ Sibiu; 
- Relaţii bune de colaborare cu  media locală; 
- Implicarea şcolii în programe internaţionale de tip 
Comenius, eTwinning, eLanguages, Sigur.info; 
- existenţa camerelor de supraveghere şi a sistemului de 
alarmă. 
-Şcoala funcţionează ca centru pentru examenele de 
evaluare naţională; 
-Preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii 
prin pagina web, presa scrisă, postul local de TV, şedinţele 
de diseminare a proiectelor Comenius în comunitate. 

norma. 
 

Oportunităţi  
- Integrarea Romaniei în UE ce are drept consecinţă o mai 
mare deschidere către şcolile europene şi realizarea unui 
schimb eficient de experienţă, precum şi mai multe fonduri 
pentru educaţie; 
- Implicarea în proiecte şcolare naţionale dă posibilitatea de 
a completa formarea elevilor prin activităţi pe placul şi în 
interesul acestora; 
-Programele de perfectionare a cadrelor didactice, cu 
posibilitatea perfecţionării informatice, a urmării cursurilor 
de perfecţionare în cadrul CCD, a accesarii programelor 
europene de învaţare pe tot parcursul vieţii (LLP); ; 
- Comunitatea locală (Primaria, Poliţia de Proximitate, 
părinţii) manifestă interes faţă de rezolvarea problemelor 
şcolii. 
- Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi realizarea 

Ameninţări  
 - Lipsa de atractivitate a şcolii în 
general pentru mulţi elevi; 
  - Scăderea efectivelor de elevi ca 
urmare a indicelui scăzut de natalitate;  
- Posibila scădere a efectivului de 
elevi sau neputinţa de a atrage elevi 
din cauza programului de dupa-
amiază pentru clasele a VI-a; 
 - Curriculum prea aglomerat 
raportat la numarul de ore alocat 
fiecărei discipline; 
-Conservatorismul didactic; 
- Degradarea mediului social din 
care provin elevii (scăderea 
posibilităţii financiare, destrămarea 
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unor programe de dezvoltare instituţională prin accesarea 
unor fonduri structurale. 

unor familii, violenţa în familie, 
plecarea părinţilor în străinătate în 
căutarea unui loc de muncă, etc); 
-Insuficienta conştientizare a părinţilor 
elevilor privind rolul lor de principal 
partener educaţional al şcolii; 
- Accentuarea rupturii dintre 
generaţii; 
- Scăderea interesului pentru 
informare; 
-Prejudicii de imagine, morale si 
fizice aduse de mass-media şcolii 
româneşti; 
- Slaba motivaţie financiară a 
personalului şi migrarea cadrelor 
didactice tinere spre domenii mai 
bine plătite; 
-Resurse bugetare insuficiente datorită 
crizei economice 

 
 

5.1. Resurse curriculare 
 

PUNCTE TARI  
 

PUNCTE SLABE 
 

Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala 
dispune de întregul material curricular 
(planuri de învăţământ şi programe şcolare, 
programe şcolare alternative, auxiliare 
curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri 
de aplicare, culegeri de probleme, 
îndrumătoare etc.). 

 

Organizarea defectuoasă a CDŞ:  
– opţiunile se fac în funcţie de decizia 
majorităţii elevilor clasei 
resurse umane – insuficienta diversitate a 
abilităţilor cadrelor didactice în raport cu 
solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor 

 
 

OPORTUNITĂŢI  
 

AMENIN ŢĂRI  

-Identificarea oportunităţilor de formare a 
cadrelor didactice. 
-CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de 
informare şi cunoaştere în diferite domenii de 

- Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ 
la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor 
poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare 
precum şi interesul pentru această unitate de 
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activitate. 
-Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării 
fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie 
la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru 
învăţare. 
-CDŞ permite valorificarea abilităţilor 
individuale. 
 

învăţământ. Există riscul micşorării numărului 
de cereri de înscriere în instituţie. 
- Baza materială existentă nu permite 
realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) 
beneficiarilor. Numărul calculatoarelor din 
şcoală nu este suficient. Nu există sală de 
sport. 
 

 
 

5.2. Resurse Umane 
 
 

Puncte tari Puncte slabe 

– încadrarea şcolii cu personal calificat la toate 

disciplinele de învăţământ; 

–  participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare continuă este tot mai numeroasă; 

-cadre didactice implicate în activităţi 

ştiinţifice şi metodice; 

-cadre didactice care fac parte din comisii la 

nivelul ISJ (metodişti); 

-număr mare de cadre didactice cu gradul I, II; 

-preocupare pentru obţinerea de performanţe în 

activitatea cu elevii; 

-organizarea foarte bună a activităţilor la 

nivelul comisiilor; 

-personal didactic auxiliar pregătit şi disponibil 

pentru activitatea pe care o desfăşoară; 

-relaţiile cadru didactic-elev, conducere- cadru 

didactic, conducere personal did. aux., nedid. , 

şcoală-familie sunt foarte bune; 

-diseminarea experienţelor pozitive se face cu 
dificultate sau deloc; 

-există fluctuaţie a cadrelor didactice la limba 

română ce afectează principiul continuităţii şi 

care are efecte şi asupra calităţii educaţiei; 

– scăderea populaţiei şcolare  

-număr mic de premii la concursuri şcolare 

faza judeţeană, naţională. 

-cadre didactice cu abilităȘi reduse de folosire 

a calculatorului; 
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Oportunit ăţi Factori de risc (Ameninţări)  

– posibilitatea de stimulare a cadrelor didactice 

cu performanţe în activitate prin premii, 

distincţii, gradaţii de merit; 

-asigurarea posibilităţii de participare la 

activităţile de formare şi perfecţionare a 

cadrelor didactice; 

-valorificarea experienţei cadrelor didactice 

care au urmat cursuri de formare; 

-îmbunătăţirea comunicării în cadrul şcolii (la 

nivel de catedră între catedre) 

-realizarea de parteneriate cu şcoli din ţară în 

programe educative; 

-există încă cadre didactice care nu au înţeles 
corect că şcoala trebuie să satisfacă nevoile 
elevilor şi aşteptările familiei; 

-interesul dirijat al elevilor şi părinţilor spre 

anumite discipline de învăţământ şi neglijarea 

altora; 

-influenţa mediului extern poluant (folosirea 

excesivă a calculatorului, unele emisiuni, filme 

TV, lipsa de supraveghere) 

 

 

 

5.3. Resurse financiare şi baza materială 
 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-spaţiul de şcolarizare se prezintă în mare parte în 

condiţii bune, iar nivelul de confort în şcoală este 

ridicat; 

- Sălile de clasă sunt bine echipate cu calculatoare; 

-biblioteca şcolii este bine organizată, funcţională 

şi dispune de un fond de carte ce acoperă în mare 

măsură solicitările la toate disciplinele de 

învăţământ; 

-cabinetul de  consiliere are o funcţionare bună; 

-bugetul şcolii acoperă necesarul mediu de 

funcţionare; (plaţi, materiale, reparaţii)  

- lipseşte o sală de sport şi un teren de sport 

- spaţiu insuficient pentru ca toţi elevii să înveţe 

într-un singur schimb 

- lipseşte o sală de festivităţi; 

- lipseşte spaţiul pentru amenajarea de laboratoare şi 

cabinete; 

-lipseşte bibliotecarul 
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Oportunit ăţi Factori de risc (Ameninţări)  

-în perspectiva descentralizării învăţământului 

implicarea mai mare a Consiliului de 

AdministraȘie în implementarea corectă a 

finanţării per elev, programe pentru modernizări, 

dotări 

 – prin proiecte, acordare de burse pentru elevii cu 

probleme financiare, dar şi pentru cei cu rezultate 

deosebite;  

- reamenajarea bibliotecii ca spaţiu CDI; 

– insuficienţa resurselor financiare pentru realizarea 

obiectivelor şcolii şi nealocarea lor la timpul 

potrivit; 

-insuficienţa resurselor proprii pentru a acoperi 

acţiuni de anvergură (cosntrucţie săli de clasă, sală 

de sport) care nu pot fi realizate de la bugetul de 

stat/ local; 

 

5.4. Relaţii sistemice comunitare şi internaţionale 

Puncte tari Puncte slabe 

-o  colaborare foarte bună cu părinţii; 

-colaborarea permanentă cu Primăria Municipiului 

Mediaş, Consiliul Local Mediaş, Poliţia Mediaş, 

Biserica, Bilioteca Municipală, Muzeul de istorie, 

Muzeul Gazelor, Direcţia pentru Cultură, Sport şi 

Tineret Mediaş, agenţi economici; 

-participarea şcolii la programe organizate de 

 Primăria Municipiului Mediaş prin Direcţia pentru 

Cultură, Sport şi Tineret Mediaş; 

-participarea şcolii la programe iniţiate de aceştia în 

calitate de partener sau programe în care aceştia 

devin parteneri ale activităȘilor Școlii; 

-reprezentarea Consiliului Local în C.A al şcolii prin 

doi consilieri locali; 

-reprezentarea primarului în CA al Școlii printr-o 

persoană delegată; 

  

-dificultăţi în atragerea sponsorilor datorită reducerii 

activităȘii economice Și a legislaȘiei birocratice. 

-lipsa de implicare a unor cadre didactice în 

activităţile şcolile, altele decât cele didactice. 
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Oportunit ăţi Factori de risc (Ameninţări)  

-buna colaborare cu ISJ Sibiu,şi unităţi conexe CCD, 

CJRAE şi alte unităţi şcolare; 

-relaţia foarte bună cu liceele din Mediaş. 

-creşterea nivelului de implicare şi a rolului 

comunităţii locale în luarea deciziilor privind 

dezvoltarea şcolii; 

-schimburi cu şcoli din străinătate în cadrul 

programului Comenius ; 

-o bună colaborare cu media locală pentru 

menţinerea imaginii şcolii la cote ridicate. 

-dificultăţile materiale ale părinţilor duc la diminuarea 

sprijinului pe care îl acordă şcolii; 

– influenţa mediului extern poluant; 

– interesul dirijat al elevilor şi părinţilor mai mult spre 

notare decât spre cunoştinţelor acumulate datorită 

modului în care se face admiterea; 

 
 

6. STRATEGIA PROIECTULUI 
 
6.1. Formularea strategiei 

 
Dacă existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi comunitar, ne 

determina să avem în vedere ca dimensiune strategică modernizarea sistemului de educaţie 
pentru a da coerenţă parcursurilor şi opţiunilor individuale printr-o schimbare curriculară 
substanţială, orientată pe competenţe cheie ce trebuiesc dobândite în şcoală, compatibile cu 
cerinţele noii economii a cunoaşterii. 

 
6.2. Ţinte strategice 
 

       Analizând „punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul 
extern, propunem următoarele ţinte strategice: 

 
 T1:Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate. 
 Acest scop vizează  crearea unui spaţiu adecvat cerinţelor de funcţionare pentru 

instruirea teoretică şi practică a elevilor, prin cooperare  cu autorităţile locale şi comitetele de 
părinţi consolidând astfel parteneriatul şcoală - comunitate. 
            T2: Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor 
didactice centrate pe elev. 



 
ŞCOALA GIMNAZIAL Ă „CIREŞARII” 
TEL-FAX: 0269836755;  
str. STICLEI,  nr. 16, MEDIAŞ 
email: medias_scnr3@yahoo.com 
web: www.sc3medias.ro 
 

 

 

 

20

 Ţinta strategică aleasa se bazează pe buna formare a cadrelor didactice şi vizează inovaţii 
didactice pentru adaptarea  la nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor.                       
             T3:Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor: 
            Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi 
flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura 
societăţii noastre româneşti şi europene. Este necesară introducerea unei dimensiuni europene în 
educaţie, la toate nivelurile şi facilitarea accesului larg, transnaţional, la resursele educaţionale 
din Europa. 
              T4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare 
              Scopul vizează dotarea tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare interne şi 
interinstituţionale şi adecvarea schimbului de informaţii la ritmul schimbărilor din societatea 
românească. 
               T5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional.            
               Acest scop vizează realizarea unei noi imagini a şcolii ca centru de resurse educaţionale 
şi de servicii oferite comunităţii. 
 

6.3   Opţiunile  strategice  

 
Domeniul 
funcţional Dezvoltare 

curricular ă 
Dezvoltarea 

Resurselor umane 

Atragerea de resurse 
financiare şi 

dezvoltarea bazei 
materiale 

Dezvoltarea relaţiilor 
comunitare Scop 

strategic 

T1 
Adaptarea 
curriculumului la 
nevoile comunităţii 

Asigurarea accesului 
cadrelor didactice la 
tehnologia modernă 

Modernizarea spaţiilor 
şcolare şi a spaţiilor 
auxiliare 

Responsabilizarea 
comunităţii în susţinerea 
şcolii 

T2 

Particularizarea 
curriculumului la 
cerintele învăţării 
activ-participative 
centrate pe elev 

Formarea cadrelor 
didactice pentru aplicarea 
metodelor active şi a 
centrării activităţii pe elev 

Achiziţionarea de 
mijloace didactice şi 
echipamente adecvate 
situaţiilor de învăţare 
centrate pe elev 

Dezvoltarea parteneriatelor 
cu structuri implicate în 
educaţie. 

T3 

Dezvoltarea unor 
optionale adecvate 
egalităţii de şanse în 
educaţia elevilor şi 
integrării europene 

Accesarea resurselor 
educaţionale europene. 
Crearea abilităţilor 
personale, a deprinderilor 
sociale şi tehnice, de 
promovarea dimensiunii 
europene şi egalităţii de 
şanse în educaţia elevilor 

Crearea bazei materiale 
pentru susţinerea 
promovării dimensiunii 
europene şi a egalităţii 
de şanse în educaţia 
elevilor de către cadrele 
didactice 

Colaborare cu reprezentanţi 
ai ONG-urilor, instituţiilor 
de cultură din ţară şi din 
străinătate 

T4 
Dezvoltarea canalelor  
privind comunicarea 

Formarea resursei umane 
în vederea utilizării 

Dotarea tuturor 
compartimentelor cu 

Crearea unor structuri 
participative elevi- personal 
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sistemelor de comunicare 
şi realizarea unei 
comunicări eficiente 

mijloace moderne de 
comunicare eficienti-
zarea parteneriatelor 
vitale 

propriu comunitate pentru 
realizarea schimbului de 
informaţii cu exteriorul şi 
adecvarea acestuia la 
contextul comunitar concret 

T5 

Dezvoltarea privind 
activitatea de 
marketing- 
publicistică 

Responsabilizarea şi 
motivarea resursei umane 
pentru promovarea 
imaginii şcolii 

Atragerea de resurse 
pentru realizarea unor 
materiale de promovare a 
imaginii şcolii 

Realizarea unor parteneriate 
cu instituţii/ organizaţii/ 
mass-media, implicate în 
promovarea imaginii şcolii 

 

6.4.  Etape şi termene de aplicare a strategiei  

ŢINTE   

STRATEGICE 

OPŢIUNI  

STRATEGICE 
ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE  

 
 
 
 
 
 
 

T1:Realizarea 
cadrului general 
adecvat pentru o 
educaţie de calitate 
prin şi pentru 
comunitate  

Adaptarea 
curriculumului la 
specificul local 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de educaţie  
(M) Dezvoltarea şi pilotarea curriculum-ului conceput pe baza nevoilor 
comunitare şi a celor individuale  
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară  

 
Asigurarea accesului 
cadrelor didactice la 
tehnologia modernă  

(S) Inventarul echipamentelor existente în şcoală stabilirea necesarului pentru 
asigurarea utilizarii în procesul de învăţământ de către toate cadrele didactice 
(M) Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor audio-video 
şi a tehnologiilor informaţionale 
(L) Identificarea şi valorificarea de către cadrele didactice a resurselor 
comunităţii 

 
 
Modernizarea spaţiilor 
şcolare şi a spaţiilor 
auxiliare  

(S) Inventarierea tuturor lucrărilor necesare reamenajării şi modernizării 
spaţiilor şcolare şi spaţiilor auxiliare 
(S) Inventarierea tuturor dotărilor existente la nivelul unităţii şcolare 
(S) Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de obţinere 
(L) Reamenajarea spaţiilor şcolare, a clădirii principale, a gardului de 
împrejmuire a liceului, a sistemului de încălzire din liceu 
(L) Procurarea şi instalarea de echipamente audio- video şi de comunicare 
moderne necesare 

Responsabilizarea 
comunităţii în 
susţinerea şcolii 

(S) Atragerea de resurse extrabugetare 
(M) Realizarea unei reţele eficiente de comunicare şi cooperare cu comunitatea 

 
 
 
 

T2:Realizarea unui 
învăţământ axat pe 
aplicarea 
metodelor active şi 
a strategiilor 

Particularizarea 
curriculumului la 
cerinţele învăţării activ- 
participative 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cerinţelor de învăţare activ-
participative   
(M) Dezvoltarea şi pilotarea curriculum-ului  conceput pe baza cerinţelor 
învăţării activ-participative  centrate pe elev 
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de rezultate 

Formarea cadrelor 
didactice pentru 
aplicarea metodelor 
active şi centrării 

(S) Stabilirea necesarului de formare a cadrelor didactice  
(S) Formarea cadrelor didactice debutante pentru aplicarea metodelor active şi 
a centrării activităţii pe elev 
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didactice centrate 
pe elev 

activităţii pe elev (M) Formarea restului cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active şi a 
centrării activităţii pe elev 

Modernizarea spatiilor 
şcolare si a spaţiilor 
auxiliare  

(S) Inventarierea mijloacelor didactice şi echipamentelor existente în şcoală şi 
stabilirea necesarului pentru asigurarea utilizării în procesul de învăţământ de 
către toate cadrele didactice 
(M) Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea mijloacelor didactice şi 
echipamentelor adecvate situaţiilor de învăţare  

(L) Identificarea şi valorificarea de către cadrele didactice a resurselor  

Responsabilizarea 
comunitaţii in 
susţinerea şcolii 

(S) Contactarea unor instituţii/ONG-uri/organizaţii care pot funiza asistenţă de 
specialitate 
(M) Incheierea de parteneriate şi derularea activităţilor de formare 

(L) Atragerea altor instituţii /ONG-uri/ organizaţii/ firme implicate în educaţie 

 
 
 
 
 
 
 

T3:Promovarea 

dimensiunii 

europene şi a 

egalităţii de şanse 

în educaţia 

elevilor: 

 

Dezvoltarea unor 
opţionale despre tema  
egalităţii de şanse în 
educaţia elevilor şi 
integrării europene 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de educaţie şi realizarea unor 
opţionale adecvat egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi integrării europene 
(M) Dezvoltarea si pilotarea curriculum-ului  conceput pe baza egalităţii de 
şanse în educaţia elevilor şi integrării europene 
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de rezultate 

 
 
 
Accesarea resurselor 
educaţionale europene 

(S) Identificarea surselor de resurse 
(S) Informarea personalului asupra modului de accesare 
(M) Formarea cadrelor didactice prin participare la programe de formare 
internaţionale 
(M) Realizarea unor proiecte comune şi a schimburilor de experienţă cu şcoli 
din spaţiul european 
(L) Menţinerea legăturilor cu partenerii externi şi crearea unui schimb 
permanent de resurse cu aceştia 

Crearea abilităţilor 
personale, a 
deprinderilor sociale şi 
tehnice, de promovare 
dimensiunii europene şi 
a valorilor 
multiculturalismului în 
rândul elevilor 

((S) Contactarea organismelor care pot furniza asistenţă de specialitate 
 
 (M) Realizarea unor proiecte comune şi a schimburilor de experienţă cu şcoli 
din Europa 

Crearea bazei materiale 
pentru susţinerea 
promovării 

(M) Amenajarea unor puncte de accesare a resurselor europene 
(L) Realizarea unei baze de date privind sursele şi resursele europene 

 
 
Colaborare cu 
reprezentanţi ai ONG-
urilor, instituţiilor de 
cultură din ţară şi din 
străinătate 

(S) Identificarea organizaţiilor cu care se pot desfăşura activităţi de promovare 
a valorilor europene şi multiculturalismului şi realizarea de parteneriate cu 
organizaţiile identificate  
(S) Realizarea unor materiale scrise şi în format electronic, (împreună cu 
partenerii români şi străini) pentru promovarea dimensiunii europene şi a 
valorilor multiculturalismului 
(M) Derularea on-line a unor activităţi extracurriculare transnaţionale 
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 (L) extinderea parteneriatelor în ţară şi în străinătate 

 
 
 
T4: Utilizarea unui 
sistem eficient de 
comunicare 

Dezvoltarea,  canalelor 
privind comunicarea 

(S) Analiza nevoilor, definirea cererii privind comunicarea  
(M) Dezvoltarea canalelor 
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de rezultate 

Formarea resursei 
umane în vederea 
utilizarii sistemelor de 
comunicare şi realizarea 
unei comunicări 
eficiente 
 
 

(S) Realizarea liniilor de comunicare internă şi interinstituţională 
(S) Analiza nevoilor de formare în utilizarea sistemelor de comunicare 
(S) Analiza complexa a nevoilor de formare pe comunicare 
(M)  Formarea întregii resurse umane pe probleme de comunicare 
(M) Formarea resursei umane pentru realizarea sistemelor şi echipamentelor de 
comunicare 
(L) Crearea unei structuri activ- participative interne care să monitorizeze 
permanent nevoia de formare          

Dotarea tuturor compar-
timentelor cu mijloace  
moderne de comunicare 
eficientizarea 
parteneriatelor vitale 
 

(S) Identificarea necesarului de echipamente de comunicare 
 
(M) Dotarea integrală cu echipamente de comunicare moderne 
(M) Dotarea şi folosirea ca atare a Centrului de Documentare şi Informare 
(L) Realizarea unei baze de date eficientă la nivelul unităţii şcolare 

 
 
 
 

T5: Promovarea 
imaginii unităţii 
şcolare pe plan 
local, naţional şi 
internaţional 

Responsabilizarea şi 
motivarea resursei 
umane pentru 
promovarea imaginii 
şcolii 

(S) Lansarea invitaţiei de participare la promovarea imaginii şcolii 
(S) Identificarea resursei umane disponibile 
(M) Implicarea în activităţile de promovare a imaginii şcolii 
(L) Implicarea întregii resurse umane pentru promovarea imaginii şcolii 

Atragerea de resurse 
pentru realizarea unor 
materiale de promovare 
a imaginii şcolii 

(S) Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de obţinere 
(S) Realizarea unui material promoţional de promovare a imaginii şcolii 
(L)  Realizarea unor parteneriate în vederea atragerii de resurse 

Realizarea unor 
parteneriate cu instituţii/ 
organizaţii/ mass- 
media, implicate în 
promovarea imaginii 
şcolii 

(S) Identificarea de instituţii/organizaţii/mass-media, implicate în promovarea 
imaginii şcolii 
(M) Organizarea de activităţi care să promoveze imaginea şcolii 
(M) Obţinerea de rezultate la nivel naţional şi internaţional 
(M) Participarea la activităţi organizate de alte instituţii în scopul promovării 
şcolii 
(L) Menţinerea imaginii şcolii prin utilizarea liniilor de comunicare 
interinstituţionale 

 

7.  OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE  

 

Obiective generale: 

⇒ O1. creşterea calităţii muncii în şcolă; 
⇒ O2. îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ; 
⇒ O3. eficientizarea lucrului în echipă; 
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⇒ O4. educarea elevilor noştri pentru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi şi 
competenţe pentru alinierea la dezideratele educaţiei europene; 

⇒ O.5 creşterea performanţelor elevilor la nivel local, naţional, internaţional. 
Viziunea şi misiunea unităţii şcolare sunt cunoscute de cadrele didactice, elevi, părinţi şi 
comunitate. Acestea implică adecvarea resurselor la obiective, indicatorii de realizare sunt repere 
observabile, modalităţile de evaluare propuse sunt reale. Toate acestea asigură mecanismele de 
realizare a calităţii. Descentralizarea antrenează responsabilizarea şi asumarea rolului esenţial de 
către şcoală, ceea ce presupune modificarea periodică a viziunii.  
 
O1, O2, O5 

ŢINTE   
STRATEGICE 

OPŢIUNI  STRATEGICE 
RESURSE 

STRATEGICE 
REZULTATE A ŞTEPTATE  

  
 
 
T1: Realizarea 
cadrului general 
adecvat pentru o 
educatie de 
calitate prin /  
pentru comunitate 

Adaptarea curriculum-ului la 
specificul local 

 
 
 
 
• Resursa umana 

foarte bine 
pregatita profesi-
onal 

 
 
 

 
 
 

• Resurse de 
expertiza: 
existenta unor 
cadre didactice cu 
expertiza si 
experienta 

 Existenta spaţiilor modernizate 
adecvat cerinţelor de funcţionalitate 

• Existenţa sălilor de clasă dotate 
modern prin contribuţii ale 
părinţilor, sponsorilor şi comunităţii 
locale 

• Satisfacţia grupurilor de interes 
privind calitatea educaţiei 

Asigurarea accesului cadrelor 
didactice la tehnologia modernă 

Modernizarea spaţiilor şcolare şi a 
spaţiilor auxiliare 

Responsabilizarea comunităţii în 
susţinerea şcolii 

 
 
 
T2: Realizarea 
unui invatamant 
axat pe aplicarea 
metodelor active 
şi a strategiilor 
didactice centrate 
pe elev  

Particularizarea curriculum-ului la 
cerinţele învăţării activ- paticipative 
centrate pe elev 

 
- Scăderea cu 50% a absenţelor 

nemotivate ale elevilor 
- Diminuarea cu 75% a 

corigenţilor 
- Implicarea tuturor cadrelor 

didactice în realizarea de 
activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare în parteneriat cu 
comunitatea 

Formarea cadrelor didactice pentru 
aplicarea metodelor active şi a 
centrării activităţii pe elev 

Achiziţionarea de mijloace 
didactice şi echipamente adecvate 
situaţiilor de învăţare centrate pe 
elev 

Dezvoltarea parteneriatelor cu 
structuri implicate în educaţie 
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T3: Promovarea 
dimensiunii 
europene si a 
egalităţii de şanse 
în educaţia 
elevilor  

Dezvoltarea unor opţionale 
adecvate multiculturalismului şi 
integrării europene 

 
 
• Creşterea cu 50% a elevilor 

implicaţi în schimburi de 
experienţă internaţionale 

• Existenta bazei de date pentru 
promovarea dimensiunii 
europene şi a egalităţii de şanse 
în educaţia elevilor 

Accesarea resurselor educaţionale 
europene 

Crearea abilităţilor personale, a 
deprinderilor sociale şi tehnice, de 
promovare dimensiunii europene şi 
a egalităţii de şanse în educaţia 
elevilor 

Crearea bazei materiale pentru 
susţinerea promovării 

Colaborare cu reprezentanţi ai 
ONG-urilor, instituţiilor de cultură 
din ţară şi din străinatate 
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O3, O4 

 

8. RESURSELE STRATEGICE ŞI REZULTATELE A ŞTEPTATE  

  

ŢINTE   
STRATEGICE 

OPŢIUNI  STRATEGICE 
RESURSE 

STRATEGICE 
REZULTATE A ŞTEPTATE  

  
 
 
 
 
 
 
T4: Utilizarea 
unui sistem 
eficient de 
comunicare 

Dezvoltarea  unor module 
/opţionale privind comunicarea 

 
 
 
 
 
 
 
• Resursa umană 

foarte bine pregatită 
profesional 

 
 
 
 

• Resurse de 
expertiză: existenţa 
unor cadre didactice 
cu expertiză şi 
experienţă 

 
 

• Existenţa liniilor de 
comunicare internă şi 
interinstituţională 

• Toate cadrele didactice 
utilizează tehnologiile 
informaţionale  şi liniile de 
comunicare existente 

• 75% dintre elevi utilizează 
sistemele informaţionale 
existente în şcoală 

• Existenţa structurii 
participative care monitorizează 
schimbul de informaţii cu 
comunitatea 

Formarea resursei umane în vederea 
utilizarii sistemelor de comunicare 
şi realizarea unei comunicări 
eficiente 
Dotarea tuturor compartimentelor 
cu mijloace moderne de comunicare 
eficientizarea parteneriatelor vitale 
Crearea unor structuri participative 
elevi- personal propriu – 
comunitate pentru realizarea 
schimbului de informaţii cu 
exteriorul şi adecvarea acestuia la 
contextul comunitar concret 

 
 
 
T5: Promovarea 
imaginii unităţii 
şcolare pe plan 
local, naţional şi 
internaţional 

Responsabilitatea şi motivarea 
resursei umane pentru promovarea 
imaginii şcolii 

 
• Existenta monografiei şi a 

materialelor de promovare a 
imaginii şcolii 

• Implicarea tuturor cadrelor 
didactice pentru promovarea 
imaginii şi/sau realizarea de 
materiale promoţionale 

• Existenta contractelor de 
parteneriat 

• Existenta programului de 
activitate extraşcolară 

Atragerea de resurse pentru 
realizarea unor materiale de 
promovarea a imaginii şcolii 

Realizarea unor parteneriate cu 
instituţii/ organizaţii/ mass-media, 
implicate în promovarea imaginii 
şcolii 
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Pentru toate ţintele strategice menţionate vor fi dezvoltate programe specifice, cu 
responsabili clar specificaţi, ce vor realiza, acolo unde este cazul şi programe suplimentare de 
atragere a resurselor deficitare. 

Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, următoarele: 
•  şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, iar 

cadrelor didactice posibilitatea de a se exprima într-un cadru favorabil dezvoltării 
personale şi profesionale a elevilor. 

• pregătirea ştiinţifică şi profesională a elevilor, în perspectiva integrării în viaţa 
economică şi socială, la nivelul standardelor europene. 

• organizarea unor grupuri de persoane formate ce să actioneze ca multiplicatori în 
promovarea dimensiunii europene în educaţie, pentru cetăţenie democratică. 

• creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi europene 
• creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile 

precizate. 
 
 
9. REZULTATE A ŞTEPTATE  
 
 

MENCŞ, ISJ, CCD 
• respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare 
• promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor 

sistemului de învăţământ 
• utilizarea optimă a resurselor financiare 
• respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare 
• asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin 

obiectivele cadru 
• dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor 

de formare continuă 
 

      Elevii 
• condiţii optime de învăţare 
• respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale 
• asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală 
• dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea 

inserţiei profesionale şi sociale optime 
• dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare 
• focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii 
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• creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber 
 
Părin ţii  

• condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare 
• asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării testelor naţionale şi admiterii 

în etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile exprimate 
• servicii de consultanţă psihologică şi educaţională 
• însuşirea de către copii a normelor de conduită socială 
• preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie 
• informări curente şi colaborare eficientă cu învăţătorul/profesorul diriginte 

 
      Cadrele didactice 
• promovarea statutului de cadru didactic în societate 
• informare profesională şi formare continuă 
• parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională 
• mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă 
• conducere democratică, participare la luarea deciziilor 
• salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate 
• conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative 

aşteptate 
 
Autorit ăţile locale 

• gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare 
• activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale 
• informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală 
• dezvoltare instituţională 
• centre culturale, biblioteci, şi alte şcoli 
• implicare în programe şi proiecte de interes comun 
• stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice 

 
ONG-uri, funda ţii, asociaţii  

• programe comune cu şcoala 
• recrutare de voluntari 
• cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice 

 
Biserica 

• promovarea valorilor morale creştine în educaţie 
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• activităţi de parteneriat 
 
Mass-media 

• desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic 
 

Pe termen scurt 
 
• Efectuarea etajării şi extinderii anexei cu încă 8 săli de clasă 
• Stimularea elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite la concursurile şi 

olimpiadele şcolare prin participarea lor la proiecte tip Erasmus+  
• Derularea unor programe de orientare şcolară şi profesională – tip Job Shadow 
• Funcţionarea cu eficienţă a Consiliului elevilor; 
• Creşterea numărului de premii obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare 

naţionale şi a participării la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice; 
• Derularea proiectelor „Talentat la superlativ!” şi Matematica – de la teorie la 

practică”; 
• Îmbunătăţirea şi actualizarea conţinutului site-ului şcolii; 
• Organizarea „Zilei şcolii”; 
• Menţinerea unui colectiv de profesori şi elevi unit, armonios, eficient şi de înalt 

prestigiu moral şi profesional. 
 

Pe termen mediu 
  

• Formarea continuă a cadrelor didactice – creşterea cu 30% a numărului de 
profesori cu grad didactic I şi II; participarea unui număr de 10 cadre didactice la 
programe de perfecţionare; 

• Informatizarea CDI-ului 
• Construirea unri săli de sport. 
 

Pe termen lung 
 

• Amenajarea unui laborator de fizică-chimie, a unuia de biologie şi a unuia de 
limbi străine, care să permită desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative 
performante; 

• Derularea proiectelor de parteneriat cu şcoli din ţară şi străinătate. 
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10 . PROGRAME STABILITE  

     Pentru realizarea scopurilor menţionate în proiect au fost definite următoarele programe:  

                            1.Programul de pregătire a cadrelor didactice 
     2.Programul de modernizare a bazei materiale 
     3.Programul „Dimensiunea Europeană şi egalitate de şanse” 

                            4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoala şi comunitate 
                            5. Programul de promovare a imaginii şcolii  
 
1. Programul de pregătire a cadrelor didactice 
 

Nr. 
crt. 

Activitate Obiective operationale Termen 
Responsabilita

ti 
Resurse 

Indicatori de 
performanta 

1. 

Stabilirea 
necesarului 
de formare a 
cadrelor 
didactice în 
conformitate 
cu opţiunile 
strategice 
definite 

Formarea grupului de lucru 
Realizarea chestionarului de 
nevoi 
Aplicarea chestionarului 
tuturor cadrelor didactice 
din şcoală 
Interpretarea chestionarului 
Studierea fişelor de formare 
profesională a cadrelor 
didactice 
Intocmirea listei de cadre 
didactice cu nevoi de 
formare pe: utilizarea 
echipamentelor audio- 
video, aplicarea metodelor 
activ- participative centrate 
pe elev, probleme de 
comunicare, utilizare de 
echipamente informaţionale 

 
2016-
2020 

Director 
Responsabil cu 
perfecţionarea 

Materiale: hârtie, 
copiator, toner, 
creioane, pixuri 
De timp: necesar 
aplicării şi 
interpretării 
chestionarului 
Financiare: resurse 
bugetare,  
De autoritate: recu-
noaştere a nevoii de 
formare 

Lista cadrelor 
didactice cu nevoi 
de formare pe: 
utilizarea 
echipamentelor 
audio-video, 
aplicarea metodelor 
activ-participative 
centrate pe elev, 
probleme de 
comunicare, 
utilizare de 
echipamente 
informaţionale 

2. 
Formarea 
cadrelor 
didactice 

Realizarea unui grafic de 
formare 

In funcţie 
de 
numărul 
formabilil
or 

Director 
Formatori 

 

materiale: calculator 
cu legătură la 
INTERNET şi 
imprimantă, hârtie, 
creioane, pixuri, 
xerox, toner, tablă, 
cretă 
De timp: necesar for-
mării 
Financiare: necesare 
asigurării 
consumabilelor 

La finalul 
cursurilor, cadrele 
didactice vor fi 
capabile să 
utilizeze 
echipamentele 
audio- video, să 
aplice metode 
activ- participative 
centrate pe elev, să 
comunice eficient, 
să utilizeze 
echipamentele 
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informaţionale 
3. 

Monitorizare
a activităţii 

cadrelor 
didactice 

Realizarea de asistenţe la 
orele de curs 
Realizarea unor registre de 
evidenţă a utilizării  
echipamentelor 
Urmărirea utilizării 
echipamentelor audio-video 
şi informaţionale 

Permanent 
Director 

Şefi de catedre 
 

materiale: fişe de 
asistenţă, pix 
de timp: necesar efec-
tuarii asistentelor, 
monitorizării 
utilizării 
echipamentelor 
financiare: necesare 
eventualelor activităţi 
de întreţinere a 
echipamentelor 

Existenţa fişelor de 
asistenţă 
Utilizarea zilnică a 
echipamentelor de 
către toţi profesorii 
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2. Programul de modernizare a bazei materiale 

 
 
 
 
 

Nr
.cr
t. 

Activitate Obiective operaţionale Termen Responsabilităţi Resurse Indicatori de 
performanţă 

1. 

Inventarierea 
tuturor 
lucrărilor 
necesare 
reamenajării 

Stabilirea comisiei de in-
ventariere a lucrărilor necesare 
Derularea inventarierii 
Stabilirea necesarului de 
resursă financiară 
Stabilirea surselor de finanţare 

Iunie 2016 Director 

materiale:hârtie, 
creioane, pixuri 
De timp: necesar 
inventarierii 
De autoritate: 
recunoaştere de 
direcţia învăţământ 
primărie 

Lista de 
inventar 

2. 
Realizarea 

lucrărilor de 
reamenajare 

Efectuarea lucrărilor de 
reamenajare/ igienizare 

anual Director 

materiale: în funcţie 
de necesităţi 
de timp: necesar 
realizării lucrărilor 
financiare: necesare 
materialelor şi plata 
muncitorilor 

Sălile 
reamenajate 
Exterioarele 
clădirilor 
Gardul şcolii 

 

3. 
Stabilirea 

necesarului 
de dotare 

Stabilirea comisiei de inven-
tariere a necesarului de dotare 
Inventarierea existentului de 
dotare 
Stabilirea necesarului de dotare 
Stabilirea necesarului de 
resursă financiară 
Stabilirea surselor de finanţare 

Permanent Director 

materiale: hârtie, 
creioane, pixuri 
de timp: necesar 
inventarierii 
de autoritate: 
recunoaştere de 
direcţia învăţământ 
primărie 

Listele cu 
dotările 
necesare 

4. 

Achiziţionare
a de 
mobilier,echi
pamente şi 
aparatură 
modernă 

Efectuarea achiziţiei de 
mobilier, echipamente şi 
aparatură 

permanent Director 

materiale: în funcţie 
de devize 
de timp: necesar 
efectuării lucrărilor 
financiare: necesare 
plăţilor 
de autoritate: 
recunoaştere de 
direcţia învăţământ 
primărie 

Existenţă  
aparatura, 
echipament, 
mobilier 
conform 
planurilor 
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3. Programul de pregătire “ Dimensiune europeană şi egalitate de şanse” 
 

Nr
.cr
t. 

Activitate Obiective operationale Termen Responsabilitati Resurse 
Indicatori de 
performanta 

1. 

Identificarea 
resurselor 
educaţionale 
europene 

Utilizarea PC-ului şi TIC 
pentru găsirea de resurse 
educaţionale 
Realizarea unor  schimburi de 
experienţă  

 

permanent 
Coordonatorul de 
proiecte şi 
programe 

materiale: calculator 
cu legatură la 
INTERNET şi 
imprimantă, hârtie, 
creioane, pixuri 
De timp: necesar 
căutării 
Financiare: necesare 
realizării schimburilor 
(finanţare externă) 

Existenţa 
proiectelor 
Existenţa 
unei baze de 
resurse 

2. 
Formarea 
unor cadre 
didactice în 
crearea 
deprinderilor 
sociale şi 
tehnice de 
promovare a 
valorilor 
europene 

Selectarea cadrelor didactice 
Contactarea organizaţiilor/ 
instituţiilor care pot furniza 
asistenţă de specialitate 
Formarea cadrelor didactice 

2016-2020 

Directorul 
Coordonatorul de 
proiecte şi 
programe 

 

materiale: calculator 
cu legatura la 
INTERNET si 
imprimanta, hartie, 
creioane, pixuri 
De timp: necesar for-
marii 
Financiare: necesare 
platii formatorilor, 
asigurarii suportului 
de curs 

Formarea 
cadre 
didactice 

3. Desfăşurarea 
de activităţi 
extra-
curriculare 
online cu 
parteneri din 
străinatate 

Participare la e-tweening Permanent 

Coordonatorul de 
proiecte şi 
programe 
Administrator de 
sistem 
 

materiale: calculator 
cu legatura la 
INTERNET 
De timp: necesar 
derularii activitatilor 

Realizarea a 
3 astfel de 
parteneriate 

 
4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoala şi comunitate 
 

Nr.
crt. 

Activitate Obiective operaţionale Termen Responsabilităţi Resurse 
Indicatori de 
performanţă 

1. 
Organizarea 
de activităţi 
comune 

Realizarea de activităţi ex-
traşcolare cu Poliţia, Biserica, 
Spitalul, ONG-uri, Primăria 
Lansarea de proiecte/ pro-
grame comune cu alte şcoli 
locale 

Permanent 

Directorul 
Coordonator de 
proiecte şi 
programe 

materiale:in functie 
de activitate 
De timp: necesar 
realizării activităţii 

 

Existenta 
proiectelor/ 
programelor 
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2. 

Realizarea 
unei reţele 
de 
comunicare 
eficientă 
şcoală - 
comunitate 

Actualizarea site-ului şcolii 
Organizarea unui forum de 
discuţii pe site-ul şcolii 
 

2011-2012 

Director 
Administrator de 
sistem 
Coordonator de 
proiecte si 
programe 

 

materiale: calculator, 
hârtie 
de timp: necesar 
realizării activităţilor 

existenţa site-
ului şcolii cu 
forumul de 
discuţii 
 

3. 

Obţinerea 
unor 
sponsorizări 

 

Identificarea posibililor 
sponsori 
Realizarea de contracte 
Obţinerea de sponsorizări 
Desfăşurarea unor activităţi 
comune  

Permanent Director 
de timp: necesar 
inventarierii 

 

Contractele de 
sponsorizare 

4. 

Incheierea 
de 
parteneriate 
cu 
organizaţii 
din 
comunitatea 
locală 

Identificarea tuturor 
partenerilor locali 
Incheierea de contracte de 
parteneriat 
Desfăşurarea de activităţi 
comune cu aceştia 

Permanent 

Director 
 
Coordonator de 
proiecte şi 
programe 

De timp: necesar 
identificării 
partenerilor şi 
încheierii 
parteneriatelor 

Existenţa 
contractelor de 
parteneriat 

 
5. Programul de promovare a imaginii şcolii 
 

Nr

Crt 
Activitate Obiective Termen Responsabilităţi Resurse 

Indicatori de 
performanţă 

1 Vizitarea 
grrădiniţelor şi 
promovarea 
directă a ofertei 
 educaţionale  

Cunoaşterea şcolilor cu 
acelasi statut 
Derularea de activităţi 
comune 
Prezentarea şcolii 

Perioada 
premergătoa
re înscrierii 
la clasa 
pregătitoare 

Directorul  
Învăţători  

materiale:de 
prezentare a şcolii 
de timp: necesar 
vizitelor 
 

Realizarea cel 
puţin a 3 vizite  

2 Realizarea 
materialelor 
promoţionale 

 Desemnarea unei echipe 
care să realizeze materiale 
promoţionale 
Promovarea revistei şcolii 
„Ipostaze” 

   Permanent Echipa 
desemnată  

materiale: hârtie, 
xerox, calculator, 
imprimantă, 
de timp: necesar 
realizării materialelor 
financiare: necesare 
asigurării cu 
consumabile 

 Realizarea de 
pliante diferite 
Realizarea a 2 
numere din 
revista şcolii 
pe an 

 
 

11. BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES 
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 Grupuri de interese care interferează în actul educaţional 
• MENCŞ, ISJ, CCD 
• Elevii 
• Personalul didactic 
• Personalul didactic auxiliar şi administrativ 
• Părinţii 
• Comunitatea 
• Autorităţile locale 
• ONG-uri, fundaţii, asociaţii 
• Centre culturale, biblioteci, universităţi, alte şcoli 
• Mass-media 

• Agenţi economici 
 

12. INDICATORI DE REALIZARE  

• Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat 
• Raportul de evaluare interna ARACIP 
• Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii 
• Finalităţi ale parteneriatelor derulate 
• Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea 

sarcinilor 
• Modul de cheltuire a bugetului proiectat 
• Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea 
• Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, 

diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor dobândite în activitatea didactică 
• Respectarea termenelor de execuţie a unor obiective 
• Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate 
• Documentele de proiectare şi evidenţele 

 
 

 13. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 
 Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate 
didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. 
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           Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un 
moment dat. 
           Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza 
managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului profesoral al şcolii. 
           Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora 
ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea 
locală şi partenerii de proiecte, pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. 
          Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a 
descriptorilor stabiliţi. 
 
 
  14. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE ÎN VEDEREA  
ORGANIZĂRII PDI-ULUI:  
 

� stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor specifice; 
� contactarea partenerilor sociali privind colaborarea lor cu organizaţia noastră; 
� contextul elaborării: documente de proiectare, documente de analiză, documente de 

marketing, web-site-ul şcolii; 
� mediul extern: www.edu.ro; www.isjsb.ro; www.aracip.edu.ro 
� mediul intern: rapoarte statistice; rapoarte semestriale şi anuale manageriale şi ale 

comisiilor metodice/tematice; dosarele comisiilor metodice şi tematice; portofoliile 
cadrelor didactice; rapoartele CA, CEAC; rezultele elevilor; fişe de evaluare; rezultate 
sondaje, chestionare; rezultatele evaluării externe;  

� planuri operaţionale: manageri, CA, CEAC, comisii metodice 
 
 

15. ORGANIZAREA MONITORIZ ĂRII, EVALU ĂRII ŞI ACTUALIZ ĂRII 
PDI-ULUI 
 
a. echipa de lucru: 

� întâlniri de informare, actualizare; 
� sedinţe de lucru pe termene fixate anterior; 
� întâlniri cu membrii CEAC 

b. echipa managerială: 
� acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP; 
� discuţii de informare, feed-back; 
� rapoarte semestriale; 
� rapoarte anuale; 
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� analiza rapoartelor CEAC. 
c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice: 

� planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului; 
� rapoarte semestriale şi lunare; 
� fişe de autoevaluare; 
� portofoliile membrilor comisiei; 
� asistenţe/inter-asistenţe; 
� lecţii demonastrative; 
� acţiuni extracurriculare; 
� schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte. 

 


