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I. INTRODUCERE 

În calitate de document programatic care configurează strategia educaţională pe 

termen lung (4 - 5 ani), Planul de dezvoltare instituţională al şcolii se înscrie în parametrii 

strategiei naţionale şi locale de dezvoltare, constituind şi un răspuns activ la evoluţiile 

sociale şi economice ale mediului în care funcţionează şcoala, la cerinţele de formare şi la 

aşteptările beneficiarilor scolii. 

Deoarece formează o comunitate educaţională distinctă, având caracteristici 

specifice, structurile de conducere, colectivul de cadre didactice şi personalului scolii,  

elevii şi  părinţii împreună determină funcţionarea şi dezvoltarea şcolii şi presupun efortul 

combinat al tuturor membrilor comunităţii.  

Ştiind că Planul de dezvoltare al şcolii facilitează concertarea tuturor domeniilor 

funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse material-financiare, 

relaţii sistemice şi comunitare) şi asigură coerenţa strategiei de dezvoltare pe termen lung a 

şcolii, acesta indică „ţintele" de progres pe care partenerii educaţionali le dicută şi le 

împărtăşesc, scopurile, obiectivele şi programele de acţiune - conferind astfel unitate şi 

coerentă funcţională întregii organizaţii şi diferitelor sale compartimente. El are o 

importanţă deosebită pentru că determină concentrarea eforturilor tuturor actorilor 

educaţionali înspre îndeplinirea obiectivelor comune, coordonarea priorităţilor şi a utilizării 

resurselor, creşterea nivelului de eficacitate şi de eficienţă, măsurarea continuă a 

progresului, ameliorarea continuă a calităţii activităţii.  
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1. ARGUMENT 

Acest P.D.I. este conceput pentru creșterea calităţii procesului instructiv - educativ, 

în concordanţă cu noile cerinţe privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar și privind 

păstrarea identităţii naţionale in contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot 

parcursul vieţii. 

Potrivit prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale, școala poate să-și formuleze 

politici proprii în toate domeniile ce vizează educaţia și formarea competenţelor elevilor. În 

acest fel se conferă acesteia rolul de principal factor de decizie, asigurând participarea și 

consultarea tuturor factorilor sociali interesaţi. 

Se preconizează astfel schimbări în urma acestei descentralizări: la nivelul școlii 

(democratizarea vieţii școlii; inovaţie și diversificare a ofertei școlare; asumarea 

responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ şi a condiţilor de 

realizarea a acestuia), la nivelul consiliului local (implicarea reală și efectivă în 

funcţionarea și dezvoltarea serviciului educaţional; asumarea de către autorităţile locale a 

responsabilităţii privind furnizarea de servicii educaţionale; dezvoltarea comunităţii prin 

transformarea școlii în centru de informare și dezvoltare pentru comunitate), la nivelul 

societăţii (corelarea mai buna dintre ofertă și cererea pe piaţa muncii; integrarea socială 

prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe și opţiuni; promovarea valorilor 

autentice și a tradiţiilor specifice). 

Elaborându-și propria ofertă educaţională, după ce în prealabil a analizat nevoile și 

cererile comunităţii, fiecare școală depinde de resursele umane și materiale ale acesteia, dar 

și de condiţiile concrete ale comunităţii. De aceea își fixează ţintele strategice în funcţie de 

misiunea asumată a școlii. 

Realizând proiectul de dezvoltare instituţională, școala iși definește propria 

personalitate, iși construiește identitatea, însă aceasta nu se poate face fără a ţine cont de 

factorii definitorii care conduc la reușita unui învăţământ de calitate: baza materială a școlii; 

calitatea profesională și morală a celor care educă; structura genetică a elevilor; mediul 

familial și social; o direcţionare și structurare permanentă a învăţământului printr-o 

legislaţie bine racordată la realităţile și tradiţia învăţământului românesc și in concordanţă 

cu evoluţia societăţii pe plan naţional și realizarile învăţământului pe plan internaţional. 
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Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu” funcționează ca un tot unitar, creat din 

efortul structurii manageriale, al personalului şcolii, al beneficiarilor direcţi, al comunităţii 

locale, al Inspectoratului Şcolar Județean si al altor parteneri implicaţi. 

Proiectul de dezvoltare oferă o perspectivă reală asupra școlii  din punctul de vedere 

al imaginii acesteia, dar și a activităților și stabileşte direcţiile majore de progres, 

modalitatea de elaborare a acestuia permiţând consultarea tuturor părţilor, implicarea în 

asumarea scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor propuse. El reflectă politica educaţională pe 

termen mediu (4-5 ani), ţinând cont de strategia educaţională la nivel naţional, de contextul 

socio-economic actual şi de apartenenţa europeană. Toate acestea se reflectă asupra 

finalităţii principale a educaţiei, formulate in Legea Educaţiei Naţionale: formarea 

competenţelor, inţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, 

deprinderi/abilităţi şi aptitudini, adică: 

 

a) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate; 

b) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, 

conform intereselor şi aspiraţiilor fiecaruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii; 

c) formarea unei concepţii de viată, bazată pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe 

cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural; 

d) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului;  

e) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice 

şi a respectului pentru natura şi mediul înconjurător natural, social şi cultural. 

 

2. VIZIUNEA 

Pornind de la dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare, avem în 

vedere în continuare  concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire 

generală bună, cunoştinţe aprofundate în toate domeniile, competenţe necesare 

continuarii studiilor şi deprinderi de muncă pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. 

Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în Şcoala Gimnazială 

“V. Cristoforeanu un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi 

calitative înalte.  
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Profilului moral şi acţional al absolventului Școlii Gimnaziale “Vasile 

Cristoforeanu” este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm 

prin procesul de învăţare şi educaţie. 

 Valori promovate:  

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a 

avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 

Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă. 

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi 

în faptă. 

Judecata înţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a 

gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea 

practică.  

Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda 

dificultăţilor, a eşecurilor personale. 

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu 

în ultimul rând, faţă de propria persoană.  

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, 

asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. 

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze 

lecţiile şi activităţile extraşcolare  în aşa fel  încât să formeze elevi  care să fie în stare: 

 să-şi cunoască propria valoare;  

 să încerce să se autodepăşească;  

 să gândească independent;  

 să-şi rezolve singuri problemele;  

 să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;  

 să înveţe să se protejeze singuri.  

 să comunice în mod eficient cu ceilalţi.  

 să se pregătească pentru clasa a IX-a. 

 Desigur, pentru a putea să formeze aceste competenţe elevilor, toate cadrele didactice 

din şcoală  trebuie să facă dovada prin activitatea de zi cu zi că le au ele însele.  
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4. ACTE NORMATIVE 

 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.M.E.N. nr. 5079/31.08.2016 privind Regulamentul-cadru de Organizare şi 

Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

Realizarea 
parteneriatului 

cu 

comunitatea 

 
Realizarea 
idealului 

educaţional 

Orientarea şcolară 

şi profesională a 

tinerilor 

 

 
Promovarea 
dezvoltării 

profesionale  a 
pers. didactic 

 
Un bun 

cetăţean 

 
O şcoală 

comunitară 
 

 
Un om 

adaptabil la 

schimbare 

 
Ameliorarea 

situaţiei  
şcolare 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “V. CRISTOFOREANU” 
 

Susț ine ca misiune o educație în  sch imbare 

orientată  spre valori democratice și  

umaniste,  care oferă  șansa f iecărui  copil ,  tânăr și  

cadru didactic  de a  at inge propria excelență  

într-un mediu st imulat iv  pentru a  deveni  un 

cetățean european act iv,  într -o societate a  

cunoașterii ,  competit ivă și  dinamică .  
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 O.M. nr. 5.530/2012, privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Inspectoratelor Şcolare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 87/10,04,2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 O.M.E.N.C.S. 4742/10,08,2016 privind Statutul elevilor; 

 Programul Naţional de Guvernare 2012 – 2016 privind sistemul de educaţie; 

 Strategia Guvernului privind educația și formarea profesională din România pentru 

perioada 2016-2020; 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație; 

 Concluziile Consiliului European din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 

cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”);  

 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României - orizonturi 

2013-2020-2030; 

 Rapoartele I.S.J. Buzău, privind starea învăţământului în judeţul Buzău în anii şcolari 

anteriori. 

 Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, nr. 

6143 / 2011 
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•  

II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

1. SCURT ISTORIC 

 

 

 
 

 

  Scoala fost infiintata in anul 1882 prin straduinta autoritatilor locale sub denumirea 

“Scoala nr. 2 de fete“, devenita din 1886 “Scoala nr. 2 de fete si baieti“ cu conduceri 

separate.  

   In perioada 1894 – 1895 prin grija primarului Vasile Cristoforeanu a fost construit 

un local nou cu etaj cu 8 sali de clasa. Cladirea in forma de trapez are o arhitectura 

impunatoare cu un spatiu verde in fata in care ulterior a fost amplasat bustul ctitorului Vasile 

Cristoforeanu. Fiecare din cele doua scoli avea 

intrare separata, curte de joaca pentru copii proprie 

si locuinta pentru cei doi directori.  

  In timpul celui de al - II - lea razboi mondial 

intreaga cladire a fost transformata in spital romano 

– rus, folosita apoi drept cazarma, spital german, iar 

locuintele directorilor transformate in farmacie – 

spital.  

 In perioada ocupatiei germane cladirea a devenit 

lagar pentru prizonierii rusi.  

 Reparata dupa terminarea razboiului cladirea isi 

reia functionalitatea initiala.  

 Cel de al II – lea razboi mondial isi lasa urmele nefaste asupra acestei scoli care a fost 

ocupata de comandamentul german, apoi a devenit spital sovietic. Pagubele au fost imense 

incepand cu disparitia materialului didactic, a mobilierului, ajungandu–se la disparitia usilor 

si ferestrelor folosite ca lemne de foc.  

Refacuta, “ Scoala nr. 2 de baieti si fete “ isi primeste din nou elevii la cursuri din anul 1947.  

 Din anul scolar 1963 – 1964 cele doua scoli elementare s-au unit si au primit spre folosinta 

si cladirea Scolii medii “Stefan cel Mare“.    

Scoala a functionat sub denumirea de "Scoala cu clasele I-VIII nr. 5" pana in aprilie 

2000 cand prin unirea cu "Scoala cu clasele I-VIII nr. 4" isi ia denumirea de "Scoala cu 

clasele I-VIII "Vasile Cristoforeanu". 

http://2.bp.blogspot.com/-U07MchBs36Q/USPABVqUF8I/AAAAAAAAABA/74k-Ct15xYs/s1600/ScVasileCristoforeanuVechi1.jpg
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În anul școlar 2012/2013, scoala a avut ca structura Gradinita Orizont, iar denumirea s-a 

modificat, in prezent aceasta fiind Scoala Gimnaziala „Vasile Cristoforeanu”. 

 

2. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

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. 

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, 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: 

• Simpozion naţional: „Rolul educaţiei în dezvoltarea abilităţilor socio – 

emoţionale”; 

• Acţiuni de voluntariat (de tipul Let's do it Romanía!, Săptămâna educaţiei 

globale,  etc.); 

• Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar, cu premierea elevilor 

laureaţi la concursurile şi olimpiadele şcolare; 

• Serbarea şcolii; 

• Concerte de colinde; 

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.  
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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, dată fiind apartenența României la Uniunea 

Europeană. Acordarea de 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 examenelor de 

evaluare naţională şi de admitere în licee obţinute de elevi, precum şi la concursuri şcolare, 

unde an de an am obţinut numeroase premii.  

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 de IŞJ Buzău, CCD Buzău, Universități, etc. 

 

3. RESURSE UMANE 

3.1. Populaţia şcolară 

În anul şcolar 2015 - 2016, la Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu” au încheiat 

cursurile 965 elevi, repartizaţi pe două niveluri de învăţământ: 569  în ciclul primar şi 396 în 

ciclul gimnazial. La clasele primare au funcţionat 26 de clase, iar la clasele gimnaziale s-au 

constituit 16 de clase. 

Ca şi în anii trecuţi numărul elevilor este în ușoară scădere, la nivelul invățământului 

primar, iar la nivel gimnazial efectivele sunt relativ constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Personal didactic 
 

An scolar Inv. primar Inv. gimnazial TOTAL 

2013-2014 595 385 980 

2014-2015 595 403 998 

2015-2016 570 406 976 

2016-2017 544 426 970 
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În anul şcolar 2016 - 2017, în Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu” își 

desfășoară activitatea 55 de cadre didactice, 51 fiind profesori titulari, iar 4 fiind suplinitori 

calificați. 

Din cele 55 cadre didactice, 45 au gradul didactic I, 4 gradul II, 6 sunt cu gradul 

definitiv în învăţământ.  
 

În ceea ce priveşte repartiţia cadrelor didactice pe grupe de vârstă, si grade didactice 

reprezentarea grafică arată un colectiv didactic experimentat, majoritatea cadrelor 

didactice având gradul I, grupa de vârstă cea mai numerică fiind cea de  31 – 40 ani.   

 

Repartiţia pe grupe de vârstă a personalului didactic în anul şcolar 2016 – 2017: 

 

 

În anul şcolar 2015 - 2016, 26 cadre didactice din şcoală au participat la 22 de 

cursuri de formare, au fost publicate 18 de articole de studii metodice. De asemenea, 

cadrele didactice au participat la 38 de activităţi metodico - ştiinţifice locale, regionale, 

naţionale şi internaţionale. 

 

3.3. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic: 
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Total personal didactic auxiliar - 5 persoane, personal nedidactic – 10 persoane, 

acelaşi număr de posturi ca şi în anul şcolar precedent. Distribuţia personalului didactic 

auxiliar și în funcţie de calificări: 

 

 
 

 

 

 

4. INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI ŞCOLARE - 

CANTITATIV ŞI CALITATIV 

 

4.1. Rezultatele la învăţătură 

 

La sfârșitul anului şcolar 2015 - 2016, promovabilitatea a fost de 97,7%, au fost 

înregistraţi 2 elevi cu situaţia şcolară neîncheiată, procentul de promovabilitate la ciclul 

primar a fost de 98,71%. La gimnaziu, promovabilitatea a fost de 96,2 % , (15 elevi fiind 

declaraţi repetenți) 
 

 

 

 

 

4.2. Rezultatele la Evaluarea Naţională la clasa a-VIII-a 

 

Elevii claselor a VIII-a au sustinut în luna iunie 2016 examenele din cadrul Evaluării 

Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Au fost înscrişi 91 de elevi, promovabilitatea, pe ansamblul probelor fiind de 89%. 

Repartizarea mediilor EN este următoarea: 

 

Funcţia Număr Calificat 

SECRETAR + BIBLIOTECAR 2 DA 

ADMINISTRATOR FINANCIAR 1 DA 

LABORANT 1 DA 

ADMINISTRATOR PATRIMONIU 1 DA 

ÎNGRIJITOR 4 DA 

MUNCITOR - FOCHIST 3 DA 

PAZNIC 3 DA 
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1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2013/2014 
1 4 6 2 12 14 10 12 15 - 

2014/2015 
- - 7 7 13 24 9 11 12 - 

2015/2016 
- 1 3 6 8 14 15 15 8 - 

 

 
 

4.3.  Admiterea în licee 

 

Din cei 91 elevi care au promovat clasa a VIII-a, un numar de 71 de elevi au 

completat fişele de opţiuni şi au participat la admiterea computerizată fiind admişi în prima 

sesiune.  

Ceilalti 20 elevi au fost admisi la scoala profesionala și liceu filiera vocațională 

(sportiv, artă, teologic). 

 

 

Iată cum se prezintă repartiţia elevilor şcolii noastre la admiterea în liceu pentru anul 

şcolar 2015 - 2016: 

A
n

 s
co

la
r 

Nr 

elevi 

C.N. “BP 

Haşdeu” 

C. N. 

“Mihai 

Eminescu” 

C. N. “Al 

Vlahuţă” 

Lic. 

Teoretic 

“Stefan cel 

mare” 

Lic 

Edmond 

“Nicolau 

Focşani” 

Liceul 

Economic 

“E.M. 

Basarab” 

Colegiul 

Tehnic 

Buz ău 

Lic Tehn  

V Frunză 

2
0

1
3

/2
0

1
4

 

R
ep

ar
t.

 

C
o

m
p

. 

55 4 - 26 20 - 2 - 3 

2
0

1
4

/2
0

1
5

 

R
ep

ar
t.

 

C
o

m
p

. 

64 - 1 23 29 - 10 1 - 

2
0

1
5

/2
0

1
6

 

R
ep

ar
t.

 

C
o

m
p

. 

71 2 - 41 20 1 4 - 3 

 

4.4.  Situaţia disciplinară 
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În anul şcolar 2015 - 2016, un număr de 27 de elevi au avut media scăzută la purtare 

(7 la înv. primar şi 20 la învăţământ gimnazial). Elevii au fost sancţionaţi pentru abateri 

disciplinare de la regulamentele şcolare.  

 

 

Repartitia grafică este oscilanta,  numărul de elevi cu nota scăzută la purtare pe 

ultimii trei ani, se prezintă astfel: 

 

 

 

4.5.  Analiza frecvenţei 

În anul şcolar 2015 - 2016 au fost înregistrate un număr de 20140 de absenţe, dintre 

care 7935 au fost motivate şi 12205 nemotivate. În aceste condiţii media absenţelor 

înregistrate a fost de 20 absenţe per elev, dintre care 12 absenţe per elev sunt nemotivate.  
 

 

4.6.  Participarea la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare 

 Câteva din rezultatele la olimpiade și concursuri şcolare:  

Matematică  

Lumina Math: 2 mentiuni; 2 premiul II; 1 premiul I - faza judeteana 

Limba engleza Preolimpiada: 1 Mentiune;  1 Premiul III, 1 Premiul II - faza judeteana 

Limba franceza Preolimpiada: 1 Mentiune;  1 Premiul III, 1 Premiul II- faza judeteana 
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Arta plastica:  Locul II , Locul III – faza județeană 

Concursul national de geografie “Terra” Locul I, locul II, Locul III – faza judeteana 

Chimie: Concursul National “Raluca Ripan” cls VII  

locul I -faza judeteana 

                                                 mentiune -faza nationala 

Educatie tehnologica:      

            faza judeteana: 6 Mentiuni; 4 Premiul III; 3 Premiul II; 3 Premiul I 

            faza nationala:  Premiul Special 

  

5.  RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

Informaţii privind spaţiile şcolare: 

Sunt grupate în 4 corpuri de clădire 

 

 

 

 

Informaţii privind spaţiile auxiliare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Tipul de spaţiu Număr Suprafaţă 

crt.  spaţii (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 23 1580 

2. Cabinete 8 468 

3. Laboratoare 5 297 

4. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 1/1 600 

Nr. Tipul de spaţiu Număr Suprafaţă (mp) 

crt.  spaţii  

1. Bibliotecă şcolară  1 28000 

volume 

2. Spaţii depozitare materiale didactice 5 200 

3. Cancelarie 3 120 

4. Coridoare 14 800 

5. Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 10 500 
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Unitatea funcţionează în două schimburi, durata orei de curs, respectiv a activităţilor 

didactice, fiind de 50 minute, iar a pauzelor, respectiv a activităţilor recreative, fiind de 10 

minute. 

De asemeni, de menționat faptul că în școală funcționează și alternativa step by step 

pentru clasele ciclului primar. 

Unitatea noastră şcolară dispune de laborator de informatică și cabinet multimedia 

cu câte 25 calculatoare fiecare, rețelele fiind conectate la internet. 

Biblioteca şcolară oferă elevilor 28000 volume pentru a continua și desăvârşi 

pregătirea începută în sala de clasă, dispunând și de sală de lectura. 

 

6.  OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

Copiii şi elevii şcolii noastre sunt adevărata mândrie a noastră. Fiecare an şcolar face 

ca elevii acestei şcoli se întorc de la olimpiadele şi concursurile şcolare cu premii în care 

sunt adunate multe ore de muncă. Absolvenţii şcolii se îndreaptă spre liceele de prestigiu 

ale judeţului, unde ne-au reprezentat întotdeauna cu cinste. 

Toţi elevii au posibilitatea însuşirii cunoştinţelor de utilizare a TIC şi accesării 

Internetului. 

Valorificarea acestor oportunităţi oferite de Şcoala Gimnazială “V. Cristoforeanu”, 

generează o garanţie pentru recunoaşterea valorii absolvenţilor acestei instituţii şcolare. 

Climatul şcolar şi ambianţa pedagogică se realizează printr-o bună comunicare între 

cadrele didactice, între profesori şi elevi, ca şi între personalul didactic şi cel de conducere, 

între profesori şi părinţi. 

Relaţiile profesor-elev sunt relaţii de colaborare, deoarece ambele părţi urmăresc 

aceleaşi ţinte: formarea unei temeinice culturi generale, pregătirea pentru viaţă, astfel încât 

fiecare elev să progreseze în raport cu aspiraţiile şi înclinaţiile fiecăruia. 

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şcoală-familie este elementul cheie pentru 

asigurarea succesului educaţiei şi învăţării tinerilor. Pentru ca această relaţie să fie 

productivă, cadrele didactice se implică în îmbunătăţirea atitudinii familiei faţă de unitatea 

şcolară, faţă de progresul instructiv educativ. 

Colaborarea echipei manageriale cu toţi partenerii şcolii (toate segmentele de elevi, 

părinţii elevilor, autorităţile locale şi centrale, organizaţii guvernamentale cu caracter local 
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şi central, organizaţii cu caracter non-guvernamental) va conduce la optimizarea procesului 

instructiv-educativ în cadrul unităţii şcolare. 

 

Dezvoltarea instituţională prin proiecte şi parteneriate, este un element important 

prin care activitatea unității se distinge în spaţiul şcolar local (câteva exemple): 

• Parteneriat cu Primăria Râmnicu Sărat; 

• Parteneriat cu Poliţia Râmnicu Sărat; 

• Parteneriat cu Biblioteca municipală; 

• „Vrem sa fim sanatosi” parteneriat cu cabinete medicale din Rm Sarat 

• Şcoala Gimnazială nr. 6 Rm. Sărat; 

• „Micul Scolar” parteneriat cu Lic. Cu program sportiv Slatina, Sc. Gim. „Vlaicu Voda” 

Slatina , Sc. Gim. „Stefan Protopopescu” Slatina;  

• Parteneriat cu CCD Buzău; 

• Parteneriate de Orientare Şcolară şi Profesională cu Liceele tehnologice; 

• Junior Achievement Romania; 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire proiect Domeniul  Coordonator 

1.  „Olimpiadele Kaufland” Educație civică, 

voluntariat,  cultural 

artistic, folclor 

Prof. Torcărescu Ștefan 

2.  Proiect „Cercul olimpic – punte 

spre prietenie, toleranta si fair 

play” 

Educație civică, 

voluntariat, proiecte 

caritabile 

Inv. Constantin Gabriela 

3.  Proiect educațional “Copilaria 

intre traditie si modernism” 

Cultural-artistic, folclor, 

traditii, obiceiuri 

Prof. inv. primar Banulescu 

Geanina 

Prof. inv. primar Banulescu 

Marian 

 

4.  Proiect educational gradinita – 

scoala „Pas cu pas spre viata de 

scolar” 

Cultural – artistic, 

cetatenie democratica,  

Inv. Dumitrescu Irina 

5.  Proiect educational „De la 

strabuni invatam” 

Folclor, traditii, 

obiceiuri 

 

Prof. inv. primar Marin 

Marcela 

6.  Proiect educațional „Imi place 

sa citesc – Prietena mea 

biblioteca” 

Cultural - artistic Prof. Torcarescu Stefan 

7.  „Impreuna pas cu pas – Sa 

cunoastem istoria tarii” 

Cultural-artistic, folclor, 

traditii, obiceiuri 

Prof. inv. primar Ispas 

Doinita 

Prof. inv. primar Ungureanu 
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Şcoala dispune de materiale curriculare pentru nivelul primar şi gimnazial de 

învăţământ, respectiv planuri de învăţământ, programe şcolare, ghiduri metodice şi alte 

publicaţii, precum și de o logistică și documentare importantă pentru alternativa step by 

step. 

Alegerea, proiectarea şi aplicarea programelor CDŞ răspund nevoilor şi intereselor 

elevilor şi părinţilor si au fost stabilite in conformitate cu optiunile exprimate de acestia. 

Un punct forte al ofertei educaţionale îl reprezintă programul activităţilor educative 

şcolare şi extraşcolare, care încearcă să satisfacă cerințele tuturor elevilor, și totodată 

eficiente în pregătirea lor pentru societatea cunoașterii. 

 

7. MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Conducerea şcolii, împreună cu membrii Consiliului de Administraţie, asigură buna 

desfăşurare a procesului instructiv - educativ, precum şi îndeplinirea obiectivelor cuprinse 

în planul operaţional şi în planul de măsuri pentru optimizarea procesului de învăţământ 

prezentate în cadrul comisiilor şi consiliilor profesorale. Echipa managerială îşi asumă 

răspunderea creării, menţinerii şi dezvoltării climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creativ 

urmărind să formeze  o echipă, prin aplicarea metodelor moderne ale leadershipului 

educaţional. 

Conducerea şcolii va desfăşura o activitate transparentă prin comunicare permanentă 

cu toate cadrele didactice şi celelalte categorii de personal angajat şi nu vor exista probleme 

de comunicare între profesori, profesori şi elevi; comunicarea cu părinţii elevilor s-a 

realizat şi se va realiza sistematic prin lectorate şi prin consultaţii în cadrul orei de consiliere 

educaţională, un rol important avându-l cabinetul psihopedagogic școlar. 

Consiliul de Administraţie, este constituit conform legislației în vigoare şi îşi 

desfăşoară activitatea respectând tematica şedinţelor propusă la începutul anului şcolar, 

soluţionând în mod operativ toate problemele apărute. 

Evaluarea externă a fost efectuată de o comisiei formată din doi experţi ARACIP, 

un monitor din partea experţilor ARACIP ai judeţului şi un reprezentant al ISJ Buzău. 

Daniela 
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Rezultatul evaluării a fost prezentat în cadrul Consiliului de Administraţie, Consiliului 

profesoral, școala noastră obținând calificative maxime. 

 

8. ANALIZA SWOT  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Comunicări eficiente si punerea în contact a 

tuturor membrilor comunității educative 

(profesori, elevi, părinți, autorități, organizații, 

agenți economici, etc). 

2. Centralizarea logică și coerentă a informației 

privind formarea competenţelor în cadrul unui 

sistem informaţional permisiv, prin cooperare cu 

instituțiile, programele și proiectele care 

desfăşoară activitate în acest domeniu. 

3. Contacte între cadre didactice, nu doar în plan 

educațional ci și în medii sociale, culturale, 

economice, etc. 

4. Existența programelor pentru curriculum-ul 

ales si a bibliografiei aferente. 

5. Libertatea profesorilor de a propune opționale 

interesante. 

6. Activitatea profesorilor în practica 

profesională curentă este folosită exclusiv în 

beneficiul elevului și al procesului de învătământ. 

7. Rezultatele bune obținute de către elevi la 

concursuri şi olimpiade. 

8. O tradiție instructiv-educativă concretizată 

printr-o imagine foarte bună a şcolii atât în 

comunitate cât şi la nivel județean şi național; 

1. Cantitatea prea mare de informații, 

prezentate expozitiv,  neatractiv. 

2. Numar insuficient de manuale. 

3. Lipsa unei conduite curent - evaluative și 

autoevaluative a fiecărui cadru didactic. 

4. Modul de utilizare și folosire al 

laboratoarelor si cabinetelor trebuie sa 

fie imbunatatit. 

5. Preocuparea diriginților în desfăsurarea 

activităţilor extracurriculare  (dirigenție, 

activități educative, orientare și 

consiliere profesională) poate fi 

îmbunățită. 

6. Neaplicarea consecventă a 

Regulamentului școlar. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1. Colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean, 1. Existența a prea multe variante de manuale. 
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 I. CURRICULUM 

 

II. RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Majoritatea profesorilor sunt titulari cu grade 

didactice maxime, ceea ce dovedește preocuparea 

lor permanentă pentru autoperfecționare. 

2. Buna colaborare între profesorii aceleiași 

catedre. 

3. Consiliul de Administrație și Consiliul de 

Curriculum este alcătuit din persoane active, 

motivate superior, cu un înalt nivel profesional. 

4. Număr mare de elevi – 970 - proveniți din 

diferite medii sociale. 

5. Procent foarte redus al abandonului școlar; 

6. Personalul didactic auxiliar este pregătit 

corespunzător din punct de vedere profesional. 

7. Personalul administrativ - calificat și motivat 

profesional. 

 

 

 

1. Ancorarea in mentalități invechite. 

2. Formarea profesională cu minusuri și 

lipsa vocației, într-un număr mic de cazuri; 

motivație insuficientă în special pe plan 

financiar. 

3. Insuficiența personalului din 

compartimentul  nedidactic. 

4. Elevi cu bagaj redus de cunoștințe/ cu 

motivatie redusa pentru acumulare de noi 

cunostinte. 

5. Elevi cu părinți plecați în străinatate, care 

sunt lăsați în grija bunicilor sau altor rude 

care nu au un control eficient asupra lor. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1. Colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean 

Buzău. 

2. Colaborarea cu alte instituții de învățământ; 

3. Cadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă; 

1. Planul de școlarizare  - relativ constant cu 

o usoara tenta de scădere (in special la 

trecerea in clasa a V-a). 

2. O utilizare medie a mijloacelor moderne 

autoritățile locale, Asociația de Părinți. 

2. Reglementările în vigoare (ordine, note 

M.E.N.C.S.) 

3. Existența site-urilor specializate în oferirea de 

materiale şi soft-uri pentru cadre didactice. 

2. Depedența faţă de deciziile nivelurilor 

ierarhice superioare. 

3. Absența unui sistem național sau local unitar 

de evaluare continuă a personalului didactic; 
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4. Poziţie geografica centrală in interiorul 

localitatii,  

5. Oferte de cursuri de formare din partea CCD şi 

altor institutii, programe Erasmus+; 

de învățare de către personalul didactic al 

școlii; 

3. Factorii demografici - scăderea populației 

școlare. 

4. Risc de abandon școlar generat în special 

de situația financiară a familiilor ; 

5. Criza de timp a părinţilor datorită actualei 

situații economice reduce participarea 

unora dintre părinți la viața școlară, cu 

implicații în relațiile profesor-elev, 

profesor/educator/invățător/diriginte, cât 

și în performanța școlară a elevilor; 

6. O depreciere a statutului profesorului în 

societate (plecând de la nivelul guvernării 

și ”încurajată” de mass-media), ceea ce 

determină dificultăți în impunerea 

cadrului didactic, ca principal factor al 

educației, în fața beneficiarilor direcți și 

indirecți. 

 

III. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Existența unei baze materiale corespunzătoare 

unei instruiri eficiente: săli de clasă, laboratoare 

de specialitate, TIC si multimedia, teren si sala de 

sport, centrale termice.  

2. Siguranța fizică şi protecție pentru elevi şi 

personalul didactic și nedidactic (existenta unui 

sistem de supraveghere si monitorizare) , 

încadrare în norme igienico-sanitare 

corespunzătoare; 

3. Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, 

1. Unele spații ale clădirilor necesita renovare 

pentru a fi utilizate in activitatile scolare si 

extrascolare. 

2. Insuficienta dotare a salilor de clasa cu 

aparatură modernă. 

3. Fonduri insuficente pentru consumabile si 

intretinerea biroticii. 
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copiatoarele, imprimantele din școală; 

4. Cabinet medical scolar; 

5. Cabinet CEAC; 

6. Cabinet psihopedagogic; 

7. Antrenarea elevilor și părinților în activități de 

întreținere și înfrumusețare a claselor și holurilor 

școlii, prin Asociația de părinți. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1. Colaborarea cu Asocia de Părinți. 

2. Posibilitatea accesării de fonduri europene de 

către şcoală, prin proiecte cu finanțare externă; 

3. Descentralizarea și autonomia institutională; 

4. Posibilitatea obținerii de contracte avantajoase 

privind proiectele de investiții. 

5. Proiecte de investiţii ale Primăriei prin 

accesare de fonduri europene, exclusiv în 

domeniul educativ . 

1. Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente care se 

înlocuiesc într-un ritm foarte lent (rețeaua 

de calculatoare este din anul 2008). 

2. Sistem legislativ inflexibil, extrem de 

complicat şi restrictiv, în privinţa 

utilizării optime a resurselor de către 

şcoală (achizitionarea de material 

didactic, mobilier, reparații capitale etc.) 

3. Slaba relansare economică a localității; 

 

IV. RELAȚII CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean 

Buzău, cu Consilul Local și  Primăria. 

2. Colaborarea cu Casa Corpului Didactic. 

3. Colaborarea cu Asociatia de Părinți, biserica; 

4. Identificarea nevoilor de educație ale 

comunității locale și a posibilităților de 

satisfacere a acestora, în cadrul normativului 

existent și cu sursele disponibile.  

5. Relații bune, întemeiate pe conștientizarea 

rolului și locului școlii în comunitatea locală, 

1. Legătură slabă cu firme locale sau 

regionale în vederea atragerii de resurse 

extrabugetare. 

2. Posibilităţi financiare reduse pentru 

organizarea de activităţi extracurriculare sau 

extraşcolare. 
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cu reprezentanții administrației locale; 

6. O bună colaborare cu Poliția; 

7. Proiect național cuprins în Calendarul 

Activităților Educative la nivel național - 

relații cu alte școli din țară; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1) Existența programelor cu finanțare 

internațională ; 

2) Încheierea unor parteneriate stabile școală - 

comunitate ; 

3) Parteneriat activ cu țările membre ale U.E.  

4) Descentralizare şi autonomie instituţională; 

5) Disponibilitatea și responsabilitatea unor 

instituții de a veni în sprijinul școlii ( Primărie, 

Poliție, Biserică) 

6) Interesul unor școli pentru realizarea de 

schimburi de experiență; 

7) Posibilitatea promovării imaginii şcolii la 

nivelul comunității prin tv local, site-ul 

primăriei, site-ul școlii, alte publicații. 

1. Instabilitate la nivel social şi economic a 

instituţiilor potenţial partenere; 

2. Bugetul de timp relativ scăzut al  

părinților; 

 

   

 

9. ANALIZA  PEST(EL) . 

- P- POLITICUL – se referă la politicile educaţionale existente la nivel naţional, 

regional şi local. 

- E- ECONOMICUL – se referă la resursele existente la nivelul analizat (naţional, 

regional, local), dacă există expansiune sau recesiune economică , ce ramuri 

economice sunt prioritare şi ce resurse pot oferi educaţiei şi formării, care este media 

câştigurilor, etc. 

- S-SOCIALUL – se referă atât la existenţa şi modul în care sunt abordate, la nivel 

naţional, regional şi local, problemele sociale (cum ar fi şomajul, sărăcia, delicvenţa 
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etc.), cât şi poziţia diferitelor grupuri de interes  faţă de problematica educaţiei (de 

exemplu, dacă este văzută educaţia sau nu ca un mijloc e promovare socială). 

- T- TEHNOLOGICUL – se referă la nivelul tehnologic al educaţiei sau al formării: 

dacă în zonă există tehnologie modernă care poate fi folosită în zona educaţională, 

dacă există resurse pentru educaţia şi formarea la distanţă, dacă există suficiente spaţii 

de formare utilate cu aparatura necesară; 

- E- ECOLOGICUL – face legătura între activităţile cu caracter de protecţie a mediului 

înconjurător; 

- L- LEGISLATIV – existenţa cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii. 

 

1. contextul  politic: 

 atingerea  obiectivelor  prevăzute  in   Programul de Guvernare (pregătirea 

flexibilă a tinerilor în vederea adaptării rapide la cerinţele complexe socio-economice 

ale ţării), cu perspective de planificare până în 2022; 

 Politica I.S.J. Buzău  sprijină  dezvoltarea  instituţiei; 

 Legea  educaţiei  cu modificările ulterioare; 

 Noul Regulament de Organizare si Funcționare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar; 

 Existența  cadrului  legal  pentru  Evaluarea  și  Asigurarea  Calităţii în Educaţie; 

 Asigurarea  de  programe suplimentare pentru elevii cu situaţie materiala dificilă; 

 

2. Contextul  economic: 

 Relansarea  economică  a  zonei; 

 Modificări  ale  legii  pentru  încurajarea  angajatorilor, agenţi economici din 

domeniul agricol, industrial, pentru crearea de noi locuri de muncă și sprijinirea 

familiilor sau a programelor locale de educaţie; 

 Mărirea  numărului  de   relaţii  de  parteneriat  cu  comunitatea locală; 

 Bugetul Consiliului local este scăzut; 

 Sanse reduse pentru absolventii de studii medii de angajare. 

 

3. contextul social: 
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 negativ – elevii  provin  din  familii  cu  potenţial economic  scăzut (venituri mici, familii 

numeroase);  

- Există multe familii care trăiesc din venitul minim, multe mame sunt 

casnice; 

- In multe familii, unul sau ambii parinti sunt plecati in strainatate (166 

elevi sunt in aceasta situatie); 

- Existenta unui numar de elevi de etnie rroma vulnerabili din punct de 

vedere economic. 

 pozitiv – procent 100% de absolvenţi ce continua studiile liceale sau profesionale;  

- Relatii bune cu părinții şi comunitatea locală;  

- Există acte nesemnificative de violenţă şi alte abateri.  

4. contextul  tehnologic: 

 accesul  la  informaţie  diversă este  continuu  prin  intermediul  tehnologiei  informaţiei 

si comunicaţiilor si internet; 

 Elevii in mare majoritate dispun in familie de tehnologii de comunicatii. 

5. contextul ecologic: 

 condiţiile  de  desfăşurare  a  activităţilor  practice la nivelul  disciplinelor din aria 

curriculară ştiinţe şi tehnologii, educaţie fizică şi sport sau  cele  administrative 

(încălzire, evacuare deşeuri, etc.) nu afectează  mediul  ambiant; 

 programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele 

didactice sau de partenerii sociali (Eco-Şcoala, Alimentaţia sănătoasă, Educaţia pentru 

sănătate, Letsdoit). 

6. contextul legislativ: 

 Există LEN nr.1/2011 cu metodologiile aferente;  

 Existenta clasei pregătitoare la învățământul primar;  

 Deblocarea posturilor în instituțiile bugetare ar influența pozitiv buna desfăşurare a 

activității. 

 

 

 

Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare 
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Ca urmare a analizei mediului extern şi a mediului intern al şcolii se desprind 

următoarele aspecte principale care necesită dezvoltare: 

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

învăţământ prin utilizarea unor metode de predare şi evaluare centrate pe elev; 

• Utilizarea eficientă a bazei materiale de care dispune şcoala; 

• 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; 

• Continuarea implicării şcolii în derularea de proiecte şi parteneriate; 

• 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; 

• Identificarea de noi surse de finanţare, inclusiv nerambursabile;  

• 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; 

 

 

III. PROGNOZĂ ŞI STRATEGIE 

 

1. ŢINTELE (SCOPURILE) STRATEGICE 

 

T.1. Construirea unui proces instructiv-educativ formativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalității copiilor şi elevilor, bazat pe nevoile individuale ale acestora prin formarea și 

dezvoltarea competențelor-cheie, pentru prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor 

elevilor într-o formă superioară de şcolarizare; 
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T.2. Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui 

învățământ performant  prin implementarea unui sistem de asigurare a calităţii procesului 

instructiv-educativ. 

 

 

T.3. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea 

strategiilor şi mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de elevi; 

 

 

T.4. Reorganizarea managementului instituţional și al grupului de copii/elevi în scopul 

eficientizării activităților și al conectării  la propunerile şi nevoile exprimate de 

beneficiari; 

 

 

T.5. Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre educaţia pentru 

dezvoltare durabilă, voluntariat, derularea proiectelor şi parteneriatelor educaţionale 

locale, naţionale şi europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OPŢIUNILE STRATEGICE 

 

ŢINTA  1: 
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Construirea unui proces instructiv-educativ formativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalității copiilor şi elevilor, bazat pe nevoile individuale ale acestora prin formarea și 

dezvoltarea competențelor-cheie, pentru prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor 

elevilor într-o formă superioară de şcolarizare; 

Motivarea alegerii ţintei : 

1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educația și formarea 

profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea competențelor acestuia, necesare pentru 

împlinirea și dezvoltarea personală. 

2. Cele opt domenii de competențe cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului și a 

proiectării didactice. 

3. Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale 

pentru a fi pregătit pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui 

elev de a se simți competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societății. 

4. Cadrele  didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica 

informațională,  metodele activ-participative. 

5. Activitatea școlii trebuie îmbunătățita în domeniul asigurării și evaluării calității 

educației. 

Resurse strategice: 

 Resurse umane: cadre didactice, elevi, parinți, autorități locale; 

 Resurse materiale și financiare: material curricular corespunzător (planuri de 

învățământ și programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de 

aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaționale); materiale didactice 

specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotica și consumabile; 

 Resursele informaționale reprezinta legislația specifică: site MENCS, site 

ARACIP, site ISJ, legislație actualizată; 

 Resurse de experiență și expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, 

metodiști, formatori si, daca este cazul, experți din exterior ; 

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea 

proiectelor din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor 

stabilite în PDI ; 

 Resurse de autoritate și putere : ISJ, MEN, primărie, Consiliu local . 
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OPŢIUNI STRATEGICE: 

 

Rezultate aşteptate: 

• Toate cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic în conformitate 

cu documentele de politică educațională; 

• A crescut interesul elevilor pentru ore, masurat în rezultate școlare bune și foarte 

bune, procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 

• Rezultate bune și foarte bune la evaluarea națională și admitere în licee sau școli 

profesionale maximă: promovarea la E.N, in orizontul anului 2020, in procent de 95 – 

100%; 

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale și atragerea 

de resurse financiare 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

Dezvoltarea 

relațiilor comunitare 

 Cunoașterea de 

către cadrele didactice a 

documentelor de politică 

educațională elaborate 

extern și intern (MENCS, 

ISJ, școală) și 

implementarea lor prin 

planurile specifice ale 

catedrelor, comisiilor de 

specialitate; 

 Implementarea 

curriculum-ului școlar, 

prin parcurgerea integrală 

a programei și a C.D.Ș. 

utilizând cele mai 

eficiente mijloace și 

metode pentru stimularea 

interesului elevilor;  

 Valorificarea 

rezultatelor evaluărilor în 

proiectarea demersului 

didactic; 

 Diversificarea ofertei 

de opționale, prin 

propunerea unui 

curruculum personalizat, 

atractiv; 

 Implicarea membrilor 

comunității locale pentru 

susținerea demersului 

școlii 

• Continuarea 

modernizării mediului 

fizic școlar prin 

actualizarea mijloacelor 

de  învățământ; 
• Îmbogațirea fondului 

de carte 

• Atragerea de fonduri 

prin Asociatia Părinților 

• Implicarea activă a 

tuturor cadrelor 

didactice în găsirea de 

sponsori pentru 

derularea de activități 

educative. 

• Perfecţionarea 

cadrelor didactice pentru 

utilizarea și eficientizarea 

metodelor de predare 

activ- participative, pentru 

inițierea și dezvoltarea de 

proiecte din perspectiva 

unei dezvoltări durabile 

• Pregătirea elevilor 

capabili de performanță în 

vederea participării lor la 

concursuri și olimpiade 

școlare; 

• Implicarea elevilor în 

vederea responsabilizării 

individuale și colective 

prin activități curriculare 

și de participare activă la 

activitățile școlii și 

privind educația pentru 

dezvoltare școlară 

durabilă; 

• Promovarea învățării

 prin implicarea activ- 

participativă și prin 

experimente stimulatoare. 

 

• Valorificarea și 

îmbogățirea 

elementelor valoroase 

din tradiția școlii și 

promovarea lor în 

comunitate prin 

organizarea de 

activități, prezentarea 

rezultatelor în revista 

școlii, site-ul scolii, 

site-uri locale, etc. 

• Reconsiderarea 

ofertei educaționale în 

funcție de nevoile 

specifice ale 

comunității și resurselor 

de care dispune școala. 

• Colaborarea cu 

autoritățile locale și cu 

alți parteneri de la nivel 

local și județean 

implicați în actul 

educațional, în 

derularea de proiecte și 

programe de dezvoltare 

școlară 
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De la procentul actual de 89% promovare, ne propunem o crestere a procentului de 

promovare cu 2 – 4% pe an. 

• Cresterea gradului de satisfactie a elevilor și părinților față de metodele utilizate în 

predare-învățare;  

• Mai multe premii la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale. 

 

ŢINTA 2 

Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui 

învățământ performant  prin implementarea unui sistem de asigurare a calităţii procesului 

instructiv-educativ. 

Motivarea alegerii țintei : 

1. Legea Educației Naționale formulează ca principala finalitate în educația copiilor şi  

elevilor, formarea și dezvoltarea competențelor acestora, necesare pentru împlinirea și 

dezvoltarea personală. 

2. Elaborarea curriculum-ului și proiectarea didactică pentru orele de consiliere și orientare 

și activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea și combaterea 

comportamentelor nesănătoase și asigurarea siguranței elevilor. 

3. Crearea condițiilor optime în școală contribuie la îndeplinirea misiunii școlii, de a 

dezvolta personalități armonioase, autonome și creative. 

4. Există în școală resursele umane și materiale, tehnica informațională, care pot fi folosite 

mai eficient de către cadrele didactice. 

5. Creșterea calității educației oferite de școală este o idee asumată de către toți factorii 

implicați în actul instructiv-educativ. 

Resurse strategice: 

> Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinți, personal auxiliar, autorități locale; 

> Resurse materiale și financiare: material curricular corespunzător (planuri de 

învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, softuri educaționale); materiale 

didactice specifice disciplinei consiliere și orientare, echipamente IT, birotică și 

consumabile; 

> Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCS, site 

ARACIP, site ISJ, legislație actualizată; 
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> Resurse de experiență și expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, 

experți din exterior ; 

> Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea 

proiectelor din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor 

stabilite in PDI ; 

> Resurse de autoritate și putere: ISJ, MENCS, Primărie, Consiliu local . 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

 

Dezvoltarea curriculară Devoltarea bazei materiale 

și atragerea de resurse 

financiare 

Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea 

relațiilor comunitare 

• Susținerea în cadrul 

orelor de consiliere și 

orientare a unor teme 

privind educația rutieră, 

riscul reţelelor de 

socializare, riscurile 

fumatului, educație 

pentru sănătate 

• Reactualizarea ROI 

cu unele sancțiuni în 

cazul nerespectarii 

normelor de conduită în 

școală 

• Valorificarea tuturor 

momentelor propice în 

cadrul orelor, în vederea 

menținerii unui ambient 

plăcut și curat, în 

favoarea elevilor 

• Menținerea în 

incinta și perimetrul 

școlii a unui climat de 

siguranță, a unui 

ambient propice actului 

educațional prin 

implicarea elevilor, 

cadrelor didactice, 

părinților și Consiliului 

local 

• Asigurarea bazei 

logistice pentru 

evaluarea elevilor 

claselor a II-a, a IV-a, a 

Vl-a și a Vlll-a, pentru 

olimpiade școlare, 

pentru activitățile 

educative și sportive, 

extracurriculare și 

concursurile școlare 

• Menținerea în stare 

de bună funcționare a 

sistemului de 

supraveghere video 

• Menţinerea în bună 

stare de funcţionare a 

echipamentelor 

informatice; 

• Asigurarea resurselor 

umane necesare 

desfășurării în condiții 

optime a procesului 

instructiv- educativ 

• Repartizarea bugetului 
pe priorități, cu consultarea 
factorilor implicați (C.A., 
Contabilitate, Primărie, 
Comitetul Părinților) 

• Întreținerea bazei 

materiale existente și 

îmbunătățirea acesteia prin 

diverse mijloace de atragre 

a resurselor 

• Monitorizarea 

respectării de către elevi și 

personalul școlii a 

legislației în vigoare, a 

prevederilor 

Regulamentului intern 

•  Reactualizarea 

parteneriatului cu Poliția în 

vederea creșterii siguranței 

elevilor și cadrelor 

didactice, pentru 

combaterea delincvenței 

juvenile și a manifestarilor 

violente, a absenteismului, 

prin realizarea unor ore de 

consiliere și orientare cu 

participarea cadrelor de 

poliție 

•Inițierea elevilor pentru 

adoptarea unui 

comportament adecvat în 

situații de urgență prin 

simulările semestriale și 

prin orele de dirigenție în 

colaborare cu ISU 

 

Rezultate aşteptate: 

• Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de 

consiliere și orientare și activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime 

de studiu și siguranţă; 
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• Numărul elevilor implicaţi în activităţi educative școlare și extrașcolare a crescut, 

interesul elevilor faţă de păstrarea bunurilor și a ambientului școlii este mai mare; 

• Rezultate bune la evaluarea naţională şi medii mari pentru admiterea în liceu ; 

• Creşterea gradului de satisfactie al elevilor şi părinţilor faţă de ambientul școlii și de 

condiţiile de siguranţă din școală; 

• Fluxul activităţilor desfășurate în școală în domeniul vizat este îmbunatăţit; 

 

 

ŢINTA 3 

Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, 

folosirea strategiilor şi mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de 

elevi; 

Motivarea alegerii ţintei : 

1. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a accesa programe de formare continuă periodic; 

2. Activităţile instructiv - educative moderne sunt atractive pentru elevi, deoarece se 

desfașoară în cadru diferit şi atractiv; 

3. Formarea unei personalităţi armonioase, autonome și creative se poate realiza mai 

eficient prin dezvoltarea managementului pozitiv al clasei de elevi; 

4. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitatea de a 

desfășura programe și proiecte educative de calitate. 

5. Comisia pentru formare şi perfecţionare din școala noastră a fost un punct forte până în 

prezent. 

Resurse strategice: 

> Resurse umane: cadre didactice, elevi, autorităţi locale; 

> Resurse materiale și financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educaţionale; 

materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică și consumabile; 

> Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MENCS, site CCD, site 

ISJ; 

> Resurse de experienţă și expertiză: echipa managerială, consilier educativ, 

responsabilI de comisii, experţi din exterior ; 



75 

 

> Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi finalizarea 

programelor de formare și pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI ; 

> Resurse de autoritate și putere : ISJ, MENCS, Primărie, Consiliul local . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

 

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale și atragerea de 

resurse financiare 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

Dezvoltarea 

relaţiilor comunitare 

• Formarea corpului 

profesoral pentru 

revalorificarea metodelor 

clasic-tradiţionale, 

aplicarea metodelor 

active, de grup şi 

instrumentarea tehnicilor 

noi de învăţare şi 

evaluare. 

• Proiectarea 

responsabilă a 

activitaţilor pentru 

saptămâna "Şcoala 

Altfel", în vederea 

implicării elevilor în 

activităţi în comunitate și 

activităţi de voluntariat 

• Îmbunătăţirea 

bazei de material 

didactic (softuri) 

modern pentru 

desfăşurarea de 

demersuri didactice 

optime; 

• Constituirea 

bugetului pentru 

formarea continuă şi 

alocarea acestuia în 

funcţie de necesităţile 

de formare ale 

personalului şcolii 

• Realizarea unui 

program de formare 

continuă personalizat al 

întregului personal al 

şcolii, în conformitate cu 

prevederile legale 

(perfecţionarea la 5 ani); 

 

 

• Popularizarea ofertelor 

de formare ale CCD şi a 

altor instituţii care 

realizează astfel de 

activităţi 

• Diseminarea 

rezultatelor activităţilor 

de formare 

 

Rezultate aşteptate: 

• Toate cadrele didactice completează nevoia de formare în conformitate cu interesele 

elevilor și ale comunităţii şcolare, în perspectiva îndeplinirii misiunii școlii; 

• Creşte numărul orelor de participare la activităţi de formare; 
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• Calificative foarte bune obţinute la verificările privind desfăşurarea demersului 

didactic; 

• Creşterea gradului de satisfacţie al elevilor şi părinţilor faţă de activitaţile instructiv 

– educative desfăşurate; 

 

 

 

 

 

ŢINTA 4 

Reorganizarea managementului instituţional și al grupului de copii/elevi în scopul 

eficientizării activităților și al conectării  la propunerile şi nevoile exprimate de 

beneficiari; 

Motivarea alegerii țintei : 

1. Legislaţia în domeniul educaţiei și recomandările privind corelarea obiectivelor 

reformei naţionale și cele aplicate la nivel local în domeniul învăţământului cu cele ale 

unităţii școlare; 

2. Dezvoltarea unui leadership modern având ca scop crearea condiţiilor pentru 

dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre didactice, orientat spre 

performanţă; 

3. Colaborarea mai prezentă şi mai eficientă dintre membrii din Consiliul elevilor cu 

profesorii diriginţi și colegii de clasă în vederea derulării de activităţi educative și 

extrașcolare; 

4. Întocmirea de proceduri privind criteriile de monitorizare și evaluare a calităţii educaţiei 

din şcoală; 

5. Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi 

elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţă etnică, religioasă sau de altă natură, 

prin promovarea unui învăţământ incluziv; 

Resurse strategice: 

> Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinţi, autorităţi locale; 
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> Resurse materiale și financiare: documente specifice managementului școlii, 

mapele comisiilor, portofolii, echipamente IT, birotică și consumabile; 

> Resurse informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MENCS, site ARACIP, 

site ISJ, site CCD, legislaţie actualizată; 

> Resurse de experienţă și expertiză: echipă managerială, responsabili de comisii; 

> Resurse de timp: alocate anual pentru evaluarea rezultatelor stabilite in PDI și 

planurile de implementare; 

> Resurse de autoritate și putere : ISJ, MENCS, CCD, primărie, consiliul local. 

 

 

 

 

 

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

 

Dezvoltarea curriculară Devoltarea bazei 

materiale și atragerea 

de resurse financiare 

Dezvoltarea  

resurselor umane 

Dezvoltarea 

relaţiilor comunitare 

 • Proiectarea activităţilor 

manageriale conform unei 

diagnoze specifice, realiste, 

cu ţinte strategice care să 

vizeze proceduri de asigurare 

a calităţii în educaţie; 

 Cultivarea unui sistem de 

valori bazate pe transparenţă, 

comunicare și inţelegere, în 

care atribuţiile și 

responsabilităţile să fie 

cunoscute și respectate la 

fiecare nivel: al conducerii, 

pe arii curriculare, pe 

domenii de probleme, pe 

discipline, pe clase; 

• Aplicarea 

programelor naţionale, 

popularizarea legislaţiei 

școlare în rândul elevilor, 

părinţilor și al cadrelor 

didactice; 

• Proiectarea activităţii 

educative corespunzător  

Luarea deciziilor 

referitoare la 

necesarul 

resurselor 

financiare prin 

consultarea 

organismelor de 

lucru 

 Gestionarea 

corectă și eficientă a 

resurselor materiale 

 Realizarea 

unei baze de date cu 

elevii ai căror părinţi 

sunt plecaţi în 

străinătate 

 

• Delegarea 

responsabilităţilor în 

cadrul codului 

controlului intern 

avându-se în vedere 

criteriile de competenţă 

profesională și 

managerială, precum și 

principiul lucrului în 

echipă; 

• Distribuirea 

de responsabilităţi 

cadrelor didactice, în 

vederea valorificarii 

potenţialului individual; 

 • Evaluarea 

performanţelor 

cadrelor didactice pe 

baza indicatorilor de 

performanţă  

 

• Elaborarea de RAEI  

și prezentarea lor în 

cadrul CA și în 

buletinele informative 

• Identificarea, prin 

evaluare instituţională, 

a nevoilor de educaţie 

ale comunităţii locale și 

căutarea posibilităţilor 

de satisfacere a acestora 

în cadrul normativ 

existent și cu resursele 

disponibile.  

• Întalniri 

periodice cu părinţii 

(ședinţe, consultaţii, 

lectorate); 

• Colaborarea cu 

serviciul social din 

cadrul primăriei pentru 

cazurile speciale. 
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curriculumului pentru 

consiliere; 

• Activitatea de, control, 

monitorizare, evaluare 

trebuie să se bazeze pe reguli 

și pe proceduri; 

 

Rezultate aşteptate: 

• Prin monitorizarea activităţii desfășurate de către responsabilii de comisii se poate 

eficientiza procesul educaţional;  

• Îmbunătăţirea  imaginii  în comunitate și in afara acesteia; 

• O relaţie mai buna cu beneficiarii direcţi și indirecţi; 

• Relaţia educator/învăţător/diriginte - elev capătă o alte valenţe: managerul clasei 

(educator/învăţător/diriginte) el creează în clasa coeziunea și dinamica grupului, rezolvă cu 

tact pedagogic problemele grupului. 

 

 

ŢINTA 5 

Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre educaţia pentru 

dezvoltare durabilă, voluntariat, derularea proiectelor şi parteneriatelor educaţionale 

locale, naţionale şi europene. 

Motivarea alegerii ţintei : 

1. Compeţentele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot dezvolta prin participare 

la proiecte naţionale, europene. 

2. Obtinerea certificatului de Scoala Europeana in orizontul anului 2020. 

3. Noul program Erasmus + oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica pentru 

derularea de proiecte de mobilitate. 

4. Prin activităţi de voluntariat sau prin participarea la parteneriate li se oferă elevilor șansa 

de a se dezvolta și școlii posibilitatea de a consolida parteneriate strategice. 
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5. Oferta de cursuri de formare în ceea ce privește managementul proiectelor Erasmus+ este 

la îndemâna şcolii. 

6. Şcoala nu are încă un plan propus al derulării proiectelor şi parteneriatelor educaţionale 

europene. 

Resurse strategice: 

> Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinţi, autorităţi locale; 

> Resurse materiale și financiare: materiale de informare privind implementarea de 

proiecte, granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotica și 

consumabile; 

> Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MENCS, site ARACIP, 

site ISJ, site ERASMUS+, legislaţie actualizată; 

> Resurse de experienţă și expertiză : echipa managerială, responsabil pentru 

Programe şi Proiecte, experti din exterior ; 

> Resurse de autoritate și putere : ISJ, MENCS, Comisia europeană, primărie, Consiliu 

local; 

> Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea 

proiectelor din perspectiva dezvoltării școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor 

stabilite in PDI 

 

 

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

 
Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale și atragerea 

de resurse financiare 

Dezvoltarea  

resurselor umane 

Dezvoltarea 

relaţiilor comunitare 

• Informarea cadrelor 

diactice și a elevilor în 

lagatură cu posibilitatea 

desfășurarii unor proiecte 

de parteneriat strategic 

sau de mobilitate a 

cadrelor didactice și a 

elevilor, cu aplicabilitate 

in activităţile curriculare; 

• Stimularea elevilor și 

• Formarea 

cadrelor didactice 

privind participarea 

la acţiuni de 

voluntariat, în  

elaborarea 

aplicaţiilor;  

• Diseminarea în 

cadrul unor 

activităţi specifice, 

-  Organizarea spaţiului 

„Programe europene" 

pentru cadrele didactice 

și elevii implicaţi în 

realizarea proiectelor; 

- Informarea cadrelor 

didactice cu privire la 

oportunităţile de 

colaborare europeană în 

cadrul programului 

- Popularizarea activităţii 

școlii, a rezultatelor 

obţinute de elevi și cadre 

didactice în cadrul 

proiectelor în comunitate 

și în afara acesteia 

(mass-media, internet, 

publicaţii, revista școlii), 

în vederea creșterii 

prestigiului școlii;  
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cadrelor didactice în 

vederea comunicării prin 

intermediul internetului 

(email, alte aplicaţii, 

forumuri de discuţii) în 

cadrul unor proiecte 

educaţionale; 

• Realizarea de 

proiecte comune cu alte 

școli (lingvistice, de 

cercetare, excursii 

tematice etc.) din zonă, 

din ţară și din străinatate. 

 

pe site-ul școlii, a 

experienţei 

participării la 

programele 

europene și 

aplicarea în 

activitatea şcolară. 

Erasmus + 

-  Sprijinirea financiară a 

apariţiei revistei școlii și a 

activitaţilor de promovare a 

imaginii școlii (Simpozion 

naţional organizat de şcoală) 

 

 

- Continuarea 

parteneriatelor  cu 

instituţiile din cadrul 

comunităţii; 

 

Rezultate aşteptate: 

• Şcoala realizează proiecte și aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi 

pentru proiecte strategice sau de mobilitate; 

• Cadre didactice formate în programul Erasmus+; 

• Interesul elevilor şi cadrelor didactice pentru formarea şi implicarea în proiecte 

comunitare a crescut, ceea ce se evidenţiază prin creșterea numărului celor care doresc sa 

fie implicaţi; 

• Oportunităţi de diseminare pentru ca rezultatele proiectelor desfășurate să fie  

vizibile; 

• Creşterea gradului de satisfacţie al elevilor şi părinţilor faţă de proiectele desfășurate; 

• Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii și cadrele didactice 

vor deveni mai conștienţi de rolul și de importanţa pe care îl au în școală. 

 

 

 

 
 
PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

Nr. 

Crt. 

Domeniul funcţional Programe propuse 

1. CURRRICULUM ŞI Calitatea procesului instructiv-educativ 
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VIATA ŞCOLARA 
Managementul la nivelul școlii și al clasei 

2. RESURSE UMANE Formarea unei personalităţi armonioase, autonome și 

creative. 

3. RESURSE MATERIALE 

ŞI FINANCIARE 
Condiţii de studiu și de siguranţă 

4. RELAŢII 

COMUNITARE 

Realizarea de proiecte pentru dezvoltarea dimensiunii 

europeane a școlii 

 

 

3.  REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 

 

Realitatea școlii la începutul anului școlar 2016-2017, informaţiile obtinute din 

rapoartele responsabililor de comisii, informatiile provenite de la cadre didactice, literatura 

de specialitate în management educaţional, strategiile naţionale şi locale determină 

implementarea proiectului.  

Surse de informaţii: 

• Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei 

diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente 

care atestă parteneriatele şcolii); 

• Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale 

Consiliului de Administraţie, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii - 

secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă); 

• Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

• Site-uri de prezentare a şcolii; 

• Chestionare, discuţii, interviuri; 

• Rapoarte scrise ale I.S.J., M.E.N.C.S., A.R.A.C.I.P. întocmite în urma inspecţiilor 

efectuate în şcoală. 

P.D.I.-ul este avizat de Consilul de Administraţie și este documentul principal pe 

baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale școlii. Pentru realizarea 

obiectivelor propuse se cere o buna orientare și mobilizare a resurselor umane și material - 

financiare, dar pot aparea și condiţionari externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, 

conjuncturale. 



82 

 

Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a PDI și se vor 

compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, 

ședintele cu părinţii și ale Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (anuale 

semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot aparea noi obiective generate de 

schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate și cuprinse în Planul managerial 

anual al școlii. 

 

4.  EVALUAREA PROIECTULUI 

 

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

şcolar 2016 – 2017 și  a următorilor ani școlari, când se vor inventaria și analiza indicatorii 

de performanţă şi se vor face corecturile necesare pentru un plan de acţiune al şcolii, viitor, 

adaptat situaţiilor. 

Instrumente de evaluare: 

• autoevaluare; 

• interviuri de evaluare; 

• observaţii folosind ghiduri de observaţie; 

• fişe de apreciere; 

• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului. 

Se va acorda atenţie următoarelor elemente : 

• respectarea misiunii şi a viziunii; 

• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect; 

• corelaţia dintre resurse si obiectivele alese; 

• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în 

cadrul fiecărei ţinte. 

 

 

Responsabilităţi: 

• Managementul pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în 

carieră a cadrelor didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate; 

• Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar. 
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• Directorul şi consilierul educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, 

cât şi pentru cele legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare, proiecte. 

Indicatorii de performanţă: 

• furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală; 

• enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din 

evaluare; 

• adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin 

monitorizare şi evaluare se impune acest lucru; 
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