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Argument 

Societatea actuală este supusă permanent schimbărilor şi de aceea toţi cei implicaţi în 

activitatea de educaţie trebuie să se poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin 

proiectarea activităţii din unitatea de învăţământ, atât pe termen scurt, prin planurile operaţionale, cât şi 

pe termen lung, prin proiectul de dezvoltare instituțională. Într-o societate în schimbare, nu poate fi 

vorba decât de un alt tip de elevi, pentru care abordarea clasică, tradiţională, nu mai prezintă interes. 

Dorinţa de a studia se încadrează pe alte coordonate, în afara constrângerii şi prescrierii, coordonate 

bazate pe convingeri proprii şi motivaţii puternice, dictate de interesele legate de propria formare şi 

devenire. 

Acest P.D.I. este conceput pentru creşterea calităţii procesului instructiv–educativ, în 

concordanţă cu noile cerinţe privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi privind păstrarea 

identităţii naţionale în contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii (lifelong 

learning). Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi 

susţinută decât de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi 

cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. În acest context şcoala noastră urmăreşte să educe elevul 

nu numai pentru a şti, ci mai ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a şti să devină, practicând un 

învăţământ cu un standard înalt de calitate. Potrivit prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale, şcoala 

poate să-şi conceapă politici proprii în toate domeniile ce vizează educaţia şi instrucţia elevilor. În 

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

tuturor factorilor sociali interesaţi. Se estimează anumite schimbări în urma acestui proces: la nivelul 

şcolii (democratizarea vieţii şcolii; inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare; asumarea responsabilă a 

deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ și a condiţiilor de realizarea a acestuia), la 

nivelul consiliului local (implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului 
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educaţional; asumarea de către autorităţile locale a responsabilităţii privind furnizarea de servicii 

educaţionale; dezvoltarea comunităţii prin transformarea şcolii în centru de informare şi dezvoltare 

pentru comunitate), la nivelul societăţii (corelarea mai bună dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii; 

integrarea socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni; promovarea 

valorilor autentice şi a tradiţiilor specifice).  

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

comunităţii, fiecare şcoală depinde de resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de condiţiile 

concrete ale comunităţii. De aceea îşi fixează ţintele strategice în funcţie de misiunea asumată a şcolii.  

                 Realizând proiectul de dezvoltare instituţională, şcoala îşi defineşte propria personalitate, îşi 

construieşte identitatea, însă aceasta nu se poate face fără a ţine cont de factorii definitorii care conduc 

la reuşita unui învăţământ de calitate: baza materială a şcolii, calitatea profesională şi morală a celor 

care educă, structura genetică a elevilor, mediul familial şi social, o direcţionare şi structurare 

permanentă a învăţământului printr-o legislaţie bine racordată la realităţile şi tradiţia învăţământului 

românesc şi în concordanţă cu evoluţia societăţii pe plan naţional şi realizările învăţământului pe plan 

internaţional. 
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I.VIZIUNE ŞI MISIUNE  

 

 VIZIUNEA 

                 Școala oferă tinerilor capacitatea de a răspunde provocărilor din partea societăţii, de a 

deveni agenţi ai propriei formări, care să-şi organizeze şi structureze singuri cunoaşterea, să descopere 

individual, având formată judecata şi responsabilitatea viitoare de cetăţean activ într-o societate 

cognitivă. 

Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută 

şi conformă realităţilor europene, Școala Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale” din Baia Mare  se poate 

exprima sintetic prin următorul motto: 

 

 ,,Scopul școlii este de a înălța pe culmi nobile de viață omul, comunitatea etnică și 

umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului. ’’ 

                                                                         (Gentle, G., The Reform of Education) 

 

 MISIUNEA Școlii Gimnaziale ,,Ion Luca Caragiale” Baia Mare reprezintă raţiunea de a fi, 

motivul pentru care există organizaţia şcolară şi face referire la rezultatele educaţiei pentru elevi şi 

comunitate. Această misiune va fi cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate 

în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, alţi reprezentanţi ai comunităţii. 

Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile, în funcţie 

de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea, astfel încât propriul traiect  

existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului. 

Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noi competenţe. Şcoala va fi 

deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie multiculturală, asigurând astfel apropierea 

dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă, în vederea unei convieţuiri armonioase. 
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II.ŢINTE STRATEGICE 

 

 
� Creşterea calităţii actului educaţional prin favorizarea accesului la informaţie şi 

realizarea echităţii în educaţie 

� Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi 

profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii 

economice şi sociale 

� Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului 

de violenţă şcolară 

� Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării 

examenelor de Evaluare Naţională 

� Deschiderea sistemului educaţional din unitate şi de formare profesională către societate, 

către mediile: social, economic şi cultural 
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III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 

III.1 MEDIUL INTERN 

 

III.1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ŞCOLARE: 

Denumire Școala Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale ” 

Adresă B-dul Traian , Nr. 26A, Baia Mare, Maramureș 
Telefon (+40) 0262 221262 
Fax (+40) 0262 221262 
E-mail/web E-mail:scoalailcaragiale@yahoo.com 

www.scoalacaragiale.eu 

 

 

III 1.2. SCURT ISTORIC 

 

Școala Gimnazială I.L. Caragiale din Baia Mare a fost înființată în anul 1972, lucrările fiind 
demarate începând cu anul 1971. Școala este organizată pe principii nediscriminatorii în ceea ce 
privește naționalitatea, sexul, religia, etc. 

Amplasată în partea de sud-vest a municipiului Baia Mare, școala deservește o zonă vastă, 
deschizându-și porțile pentru copiii din Cartierul Gării, dar și din localitățile limitrofe: Mocira, Recea, 
Săsar, etc. Școala se compune din două corpuri:corpul A, dat în folosință în 1972, iar corpul B, în 
1978, acestea funcționând și în prezent ca o singură clădire. Sălile de clasă ocupă o suprafață de 1620 
mp, iar terenul aferent 6663mp. Construcția este din beton, iar în anul 1997 s-au efectuat consolidări 
la corpul A. 

Celor22 de săli de clasă li se adaugă un laborator de fizică, unul de chimie, două de 
informatică, o sală festivă, un CDI, un cabinet psihopedagogic, precum și un cabinet stomatologic, 
dotat cu aparatură de ultimă generație. Sala de sport este prevăzută cu un vestiar, iar în curtea școlii 
se află câte un teren de fotbal, handbal, respectiv de baschet. Grădinița beneficiază de o sală de mese 
și de un loc de joacă în aer liber, complet amenajat. Este prima unitate de învățământ gimnazial  în 
cadrul căreia s-a înființat învățământ preșcolar, începând cu anul 2007. De asemenea, este singura 
unitate de învățământ din județul Maramureș în care funcționează alternativa educațională Waldorf, la 
nivel preşcolar. 
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III.1.3 ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CANTITATIV ȘI 
CALITATIV 

 

III.1.3.1  BAZA MATERIALĂ 

 

          Dispunem de un vast spaţiu de învăţământ:  

- 22 de săli de clasă, 2 clase fiind dotate cu mobilier pentru clasa pregătitoare,  

- 2  laboratoare,  

- 1 cabinet de informatică, 1 sală multimedia,  

- 1 CDI, dotat  cu calculatoare 

- spaţii auxiliare pentru administraţie.  

- centrală termică proprie 

- 1 sală festivă 

- internet în toată școala 

- 1 tablă interactivă 

- bază sportivă, în curtea şcolii, unde sunt amenajate trei terenuri de sport (handbal, baschet şi 

fotbal),  groapă pentru sărituri, loc de joacă pentru preșcolari. 

Rețeaua  de calculatoare din laboratorul de informatică este compusă din 18 calculatoare,iar 

baza de date este actualizată permanent. Potențialul educațional al platformei de învățare este utilizat 

cu succes în lecții la diferite discipline pentru a stimula interesul elevilor pentru instruire. 

Starea mobilierului existent la ora actuală în școală este bună, dar sunt și săli de clasă încare 

acesta necesita înlocuire. 

 

III.1.3.2 RESURSE UMANE 

a) Elevi 

Planul de şcolarizare 

Oferta de şcolarizare a Școlii Gimnaziale,,Ion Luca Caragiale” este stabilităanual, pe baza 

următorilor factori determinanţi: 

� strategia locală de dezvoltare a serviciilor educaţionale, 

� solicitările comunităţii locale şi resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ.  
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În privinţa structurii claselor, aceasta a fost următoarea: 

� În anul şcolar 2016-2017 

 

� În anul şcolar 2017-2018 

 

 

 

NIVEL  CLASE 

PREŞCOLAR  
 Grupa 

Mică 
Grupa 

Mijlocie 
Grupa 
Mică Waldorf 

Nr. grupe/efective 
de preșcolari 

 
1/15 1/19 1/21 2/48 

PRIMAR 

 
 
Clasa pregătitoare ClasaI Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Nr. de clase / 
Efective de elevi  

 
1/27 1/36 1/28 2/36 2/37 

GIMNAZIAL  Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasaa VIII-a 

Nr. de clase / 
Efective  de elevi 

 
2/37 2/36 2/39 2/35 

NIVEL  CLASE 

PREŞCOLAR  
 Grupa 

mică+mijlocie 
Grupa 
mare 

Grupa 
Waldorf A 

Grupa 
Waldorf B 

Nr. grupe/efective 
de preșcolari 

 
1/20 1/18 1/26 1/19 

PRIMAR 
 
Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Nr. de clase / 
Efective de elevi  

 
2/35 1/23 2/36 1/26 2/34 

GIMNAZIAL  Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasaa VIII-a 

Nr. de clase / 
Efective de elevi 

 
2/36 2/37 2/38 2/36 
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� În anul şcolar 2018-2019 

 

 

� În anul şcolar 2019-2020 

 

 

 

 

NIVEL  CLASE 

PREŞCOLAR  
 Grupa 

mică+mijlocie 
Grupa 
mare 

Grupa 
Waldorf A 

Grupa 
Waldorf B 

Nr. grupe/efective 
de preșcolari 

 
1/21 1/20 1/31 1/18 

PRIMAR 
 
Clasa pregătitoare ClasaI Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Nr. de clase / 
Efective de elevi  

 
2/42 2/38 1/19 2/36 1/26 

GIMNAZIAL  Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasaa VIII-a 

Nr. de clase / 
efective  de elevi 

 
1/26 2/37 2/39 2/33 

NIVEL  CLASE 

PREŞCOLAR  
 Grupa 

mică+mijlocie 
Grupa 
mare 

Grupa 
Waldorf A 

Grupa 
Waldorf B 

Nr. grupe/efective 
de preșcolari 

 
1/24 1/15 1/26 1/26 

PRIMAR 
 
Clasa pregătitoare ClasaI Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Nr. de clase / 
Efective de elevi  

 
3/48 2/39 2/36 1/20 2/36 

GIMNAZIAL  Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasaa VIII-a 

Nr. de clase / 
efective  de elevi 

 
1/30 1/26 2/33 2/37 



 

 

 

Evoluţia numărului total de elevi, indicată în graficul 

de evoluţiile demografice la nivel local şi naţional. Este de menţionat faptul 

mediu de elevi pe clasă la nivel gimnazial 

judeţ, îndeosebi datorită transferului acestora la colegiile naţionale, începând cu clasa a V

 

Situaţia la învăţătură 

Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor 

situează – pentru majoritatea acestora şi pentru majoritatea disciplinelor 

medii, în raport cu standardele curriculare actuale (asimilate competenţelor generale

prevăzute de programele şcolare în vigoare).

Performanţe deosebite 

Susţinereaelevilor capabili de performanţă 

activitatea Școlii Gimnaziale ,,Ion Luca 

consiliere, pregătire diferenţiată şi

participarea şi succesul obţinut de elevi la olimpiadele şcolare ş

nivel judeţean, interjudeţean şi naţional.

Variaţiile anuale sunt determinate de factori interni şi externi 
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Evoluţia numărului total de elevi, indicată în graficul de mai sus, este determinată

la nivel local şi naţional. Este de menţionat faptul că scăderea numărului 

elevi pe clasă la nivel gimnazial este înregistrată în majoritatea unităţilor de învăţământ din 

sferului acestora la colegiile naţionale, începând cu clasa a V

Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor Școlii Gimnaziale ,,Ion Luca Caragiale

pentru majoritatea acestora şi pentru majoritatea disciplinelor – la nivelulperformanţelor 

în raport cu standardele curriculare actuale (asimilate competenţelor generale

re în vigoare). 

elevilor capabili de performanţă afost întotdeauna un obiectiv important în 

Gimnaziale ,,Ion Luca Caragiale”. Rezultatele activităţilor specifice de

şi promovare a elevilor cu un potenţial deosebit se

participarea şi succesul obţinut de elevi la olimpiadele şcolare şi la diferite concursuri

nivel judeţean, interjudeţean şi naţional. 

anuale sunt determinate de factori interni şi externi – cum sunt: modificări 

Primar Gimnazial

Evoluţia numărului total de elevi

 

, este determinată, în principal, 

că scăderea numărului 

tăţilor de învăţământ din 

sferului acestora la colegiile naţionale, începând cu clasa a V-a. 

,,Ion Luca Caragiale” se 

la nivelulperformanţelor 

în raport cu standardele curriculare actuale (asimilate competenţelor generale și specifice 

afost întotdeauna un obiectiv important în 

. Rezultatele activităţilor specifice de identificare, 

cu un potenţial deosebit se concretizează în 

i la diferite concursuri pe discipline – la 

cum sunt: modificări 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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aleintereselor elevilor capabili de performanţă (în special spre anii finali), motivarea elevilor, nivelul 

de dificultate al subiectelor, numărul efectiv de concursuri organizate, posibilităţile de participare etc. 

Pregătirea diferenţiată a elevilor capabili de performanţă se realizează atât la clasă, cât şi prin 

activităţi extracurriculare.Luând în considerare studiile efectuate la nivelul unităţii de învăţământ, 

utilizândinstrumente standardizate (teste de inteligenţă, teste de aptitudini generale şi specifice etc.), 

coroborate cu rezultatele obţinute la concursurile şcolare de toate nivelurile, aproximativ15% dintre 

elevii Școlii Gimnaziale,,Ion Luca Caragiale” pot fi consideraţi cu un potenţial deosebit, capabili de 

performanţă. 

Situaţia la disciplină 

Adaptabilitatea multiplă şi independenţa în acţiune vizate de modelul educaţional actual sunt 

trăsături definitorii ale libertăţii individuale care se conştientizează şi se asumă responsabil prin 

educaţie. Rolul acţiunii educative este acela de a forma acele competenţe generale – de relaţionare cu 

semenii, de acţiune şi inserţie socială etc. – care să diferenţieze libertatea asumată responsabil. Din 

această perspectivă, sursa primară a acţiunii educative o constituie setul de reguli pe baza căruia şcoala 

există ca organism social.  

Acestea trebuie să indice în mod clar acea traiectorie a conduitei individului care îi permite să 

trăiască în libertate asumată responsabil, iar societăţii să îşi urmeze cursul firesc. Înţelegerea şi 

acceptarea acestui fapt, alături de cunoaşterea regulilor, constituie premisele dezvoltării sănătoase a 

individului într-un mediu socio-educaţional incluziv.Analiza calitativă a situaţiei actuale evidenţiază că 

niciuna dintre aceste condiţii nu este pe deplin satisfăcută în ȘcoalaGimnazială ,,Ion Luca 

Caragiale”.Climatul social general este caracterizat prin două valenţe contradictorii: pe de o parte, 

existenţa unui amestec de atitudini din partea cadrelor didactice, incluzând impunere autoritară fără o 

susţinere argumentată, atitudine de indiferenţă, lipsă de consecvenţă etc., pe de altă parte, opoziţia 

teribilistă din partea elevilor şi căutarea căilor de minimă rezistenţă. Repartiţia informaţiilor asupra 

regulilor de conduită în şcoală şi în afara acesteia este, de asemenea, neuniformă – atât pe dimensiunea 

„colectiv de elevi”, cât şi pe dimensiunea „profunzime(conştientizare)”. Rezultatul acestei stări de 

lucruri îl constituie o acumulare continuă a acelor abateri disciplinare considerate „minore”. Chiar 

dacăsituaţiile statistice arată un procent foartemic de sancţiuni disciplinare aplicate elevilor, se poate 

considera că există o problemă privinddisciplina elevilor în Școala Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale”. 

Absenteismul ridicat – fenomen înregistrat, de altfel, în întregul sistem de învăţământ la această 

dată, este explicat de factorii de natură externă unităţii de învăţământ, dar şi de factori de natură 

internă. Astfel, un inventar minimal al acestor factori ar include: 
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1) Factori de natură externă: 

a. Copii din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude în perioada în carepărinţii 

sunt plecaţi la muncă din localitate (aproximativ 15% dintre elevi); 

b. Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii al căror interespentru 

studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economică precară (aproximativ 25% 

dintre elevi); 

c. Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de laşcoală 

este justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare. 

2) Factori de natură internă: 

a. Solicitările ridicate ale programelor şcolare curente, concomitent cu selectivitatea studiului 

spre anii terminali în scopul pregătirii pentru continuarea studiilor; 

b. Atractivitatea anumitor activităţi didactice, determinată de o abordare formală, didacticistă a 

conţinuturilor; 

c. Ofertă insuficientă şi/sau formalismul activităţilor extracurriculare şi extraşcolarecare să 

orienteze într-o mai mare măsură ocuparea timpului liber şi atragerea elevilorspre şcoală; 

d. Inconsecvenţă în aplicarea prevederilor regulamentare de către diriginţi. 

Acţiunea concentrată asupra influenţei acestor factori, în special asupra celor de naturăinternă, 

aflaţi sub controlul unităţii de învăţământ, constituie priorităţi pe termen mediu şi lung. 

Acţiunile întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului 

educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, îmbunătăţirea ofertei de activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare, consecvenţă şi seriozitate în aplicarea regulamentelor şcolare, organizarea unor 

activităţi (CDŞ) având drept scop prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar, suplimentarea 

pregătirii lor teoretice, concomitent cu susţinerea directă aorientării şcolare şi profesionale a elevilor şi 

îmbunătăţirea imaginii şcolii şi a relaţiilor acesteia cu comunitatea locală. 

 

b) Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic: 

� în anul școlar 2016-2017 

Personal didactic angajat: total titulari detașați 

 

suplinitori 

- cadre didactice 32 25 2 5 

- didactic auxiliar 6 - - - 

- nedidactic 6 - - - 
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� în anul școlar 2017-2018 

Personal didactic angajat: total titulari detașați 

 

suplinitori 

- cadre didactice 34 25 3 6 

- didactic auxiliar 6 - - - 

- nedidactic 6 - - - 

 

� în anul școlar 2018-2019 

Personal didactic angajat: total titulari detașați 

 

suplinitori 

- cadre didactice 32 28 1 7 

- didactic auxiliar 6 - - - 

- nedidactic 6 - - - 

 

� în anul școlar 2019-2020 

Personal didactic angajat: total titulari detașați 

 

suplinitori 

- cadre didactice 34 25 3 5 

- didactic auxiliar 6 - - - 

- nedidactic 6 - - - 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

gradul I gradul II definitivat debutanți an școlar 
21 8 2 2 2016-2017 

22 7 3 2 2017-2018 

24 5 5 3 2018-2019 

20 5 5 4 2019 - 2020 

 



 

 

 

Sub aspectul pregătirii profesionale

personaluluididactic din Școala Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale

cadrelor didactice cugradul didactic I

cadrelor didactice dinȘcoala Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale” 

învăţământului, colectivul didactic cuprinzând:

1) Metodişti ISJ; 

2) Membri în structuri instituţionale de nivel judeţean şi naţional (consilii consultative 

pediscipline,  corpulnaţional a

Preocuparea pentru perfecţionare,

determinatparticiparea în număr mare a cadrelor didactice din 

la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, 

judeţean şi naţional. 

În această privinţă, sprijinul acordat de

6%

24%

64%

6%

2016-2017

definitivat gradul II 

gradul  I debutanti 

59%

14%

15%

12%

2019 - 2020

gradul I gradul II

definitivat debutanți

15 

pregătirii profesionale şial calităţii prestaţie didactice

a Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale” se remarcă ponderea ridicată a 

cadrelor didactice cugradul didactic I. În acelaşi timp, este semnificativă participarea directă a 

Școala Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale” la procesul de reformă a 

învăţământului, colectivul didactic cuprinzând: 

2) Membri în structuri instituţionale de nivel judeţean şi naţional (consilii consultative 

naţional al experților în management educațional). 

Preocuparea pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare

determinatparticiparea în număr mare a cadrelor didactice din Școala Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale

la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, 

În această privinţă, sprijinul acordat de Comisia pentru perfecţionare, formare continuă 

5%

9%

21%

65%

2017-2018

debutant definitivat

gradul II gradul I

13,50%

13,50%

8%

2018-2019

gradul I

definitivat

calităţii prestaţie didactice, la nivelul 

ponderea ridicată a 

. În acelaşi timp, este semnificativă participarea directă a 

la procesul de reformă a 

2) Membri în structuri instituţionale de nivel judeţean şi naţional (consilii consultative 

formare continuă şi dezvoltare profesională a 

,,Ion Luca Caragiale” 

la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, 

Comisia pentru perfecţionare, formare continuă 

65%

2019

gradul II

debutanți
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şidezvoltare profesională s-a dovedit important – fiind asigurată informarea corespunzătoare acadrelor 

didactice asupra ofertei de formare existente. Rolul acestei comisii trebuie însă crescut în continuare– 

în special în privinţa monitorizării modului în care se realizează perfecţionarea periodică acadrelor 

didactice, aşa cum este aceasta prevăzută de legislaţia în vigoare. 

Sub aspectul disciplinei cadrelor didactice şi a personalului, în general, nu au fost înregistrate, 

în ultimii ani, situaţii deosebite. Rămân în continuare unele probleme legate de punctualitatea laore, de 

respectarea termenelor privind îndeplinirea anumitor atribuţii de serviciu specifice, de participarea 

consecventă la toate activităţile organizate de şcoală. Pentru a reduce frecvenţa acestor probleme, în 

baza prevederilor Contractului colectiv de muncă şi în urma negocierilor purtate cupersonalul didactic, 

a fost actualizată fişa postului cadru didactic – aceasta fiind ulterior asumată detoţi profesorii angajaţi 

în Școala Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale”. 

Evaluarea activităţii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic a determinat acordarea 

în ultimii ani de către Consiliul de Administraţie a calificativului Foarte bine întregului personal. 

La nivelul activităţilor metodico-ştiinţifice, rapoartele de activitate întocmite de şefii decomisii 

metodice evidenţiază existenţa unei preocupări continue pentru creşterea calităţii 

procesuluieducaţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.1.

Cultura organizaţională a unităţii de învăţământ e

de profesionalism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:

Perfecţionare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului 

competenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de 

lucru. 

Calitate şi eficienţă: Vom furniza

activităţii instructiv-educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii 

educaţionali. 

Perfecționare

• competență

• modernizare

VALORI CHEIE

COOPERARE 

 Cadru didactic                   Cadru didactic

Cadru didactic                   

Cadru didactic                       Părin

Școală                                    Comunitate

17 

III.1.3.3 Cultura organizațională 

organizaţională a unităţii de învăţământ este caracterizată printr-un grad corespunzător 

Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt: 

: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea 

petenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de 

Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la

educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii 

Calitate și 

eficiență

• experiență

• implicare

• seriozitate

Lucru în 

echipă

• armonie

• toleranță

• demnitate

VALORI CHEIE 

COOPERARE ȘI RESPECT RECIPROC 

Cadru didactic                   Cadru didactic 

Cadru didactic                     Elev 

Cadru didactic                       Părinți 

Școală                                    Comunitate 

un grad corespunzător 

 

angajat pentru dezvoltarea 

petenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de 

la creşterea calităţii 

educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii 
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Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe 

seriozitate,toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative 

şiconsultative. 

Cooperare şi respect: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai 

activă cu părinţii, cu comunitatea, cu instituţiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii 

îndomeniuleducaţiei. 

Directorul școlii, împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate prin cursuri de perfecționare 

în domeniul managementului educațional, au inițiat și dezvoltat activități (relații) de parteneriat cu alte 

școli din județ, cu organizații/instituții, cu comunitatea locală. Școala funcționează după un plan 

managerial propriu. 

Autoritățile locale sunt preocupate de dezvoltarea economică și socială a municipiului, de 

rezolvarea problemelor școlii, căutând să identifice fondurile suplimentare necesare pentru o finanțare 

apropriată nevoilor învățământului.  

Părinții elevilor sunt motivați în a asigura copiilor o educație sănătoasă și fac eforturi în acest 

sens. Majoritatea acestora colaborează eficient cu școala, participă la activitățile de informare 

reciprocă, corectă, iau în considerare sfaturile de orientare școlară și profesională.  

În acest context, cadrele didactice se preocupă de eficientizarea procesului de învățământ, de 

motivarea elevilor pentru învățătură, de crearea unui tineret capabil să se descurce în ton cu cerințele 

actuale ale societății, deschise schimbărilor ce survin acum, odată cu integrarea europeană. Pentru 

rezolvarea majorității problemelor, se pune în discuție necesarul de fonduri și în această direcție ne 

preocupă identificarea de fonduri suplimentare pentru finanțare mai apropiată de nevoile comunității, 

pe nevoile învățământului. Aceasta presupune elaborarea unor planuri concrete în vederea 

îmbunătățirii resurselor materiale și financiare. 

 

 

III.2. MEDIUL EXTERN 

III.2.1.CONTEXT LEGISLATIV 

 

             Proiectul de dezvoltare instituţională al Şcolii Gimnaziale ,,Ion Luca Caragiale” Baia 

Mare are ca suport:  
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� Legislaţia în vigoare; 

� Analiza resurselor materiale din unitatea şcolară pe termen mediu şi de perspectivă; 

� Analiza rezultatelor umane din unitatea şcolară pe termen mediu şi de perspectivă; 

� Indicatorii de performanţă în sistemul educaţiei din învăţământul preuniversitar; 

� Indicatorii de performanţă privind calitatea managementului educaţional şi instituţional. 

Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională este structurat pe baza reperelor de elaborare 

propuse de ISJ MM – compartimentul management şi calitate. 

Planul de dezvoltare instituţională  a fost redactat ca urmare a: 

� Studierii documentelor şcolare din cadrul unităţii; 

� Realizării analizei SWOT; 

� Discuţiilor individuale şi de grup cu personalul didactic şi nedidactic, elevi şi părinţi; 

� Relaţiei propunătorului cu alte instituţii locale de cultură şi educaţie; 

� Relaţiei cu administraţia locală: Primăria, Consiliul Local, Consiliul Judeţean, Prefectura; 

� Relaţiei cu ISJ şi CCD. 

 

Baza conceptuală a prezentului proiect de dezvoltare instituţională o reprezintă legislaţia în 

vigoare:  

�  Legea Educaţiei Nr.1/2011; Ordine de Ministru, norme metodologice, alte acte normative 

referitoare la implementarea legii; 

� Legea nr.87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75 / 12.07.2005, 

privind Asigurarea Calităţii în Educaţie; 

� Legea 35/2007,  adresa MECTS  Nr.29351din 3.04.2007 privind creşterea siguranţei civice în 

şcoli şi în proximitatea acestora; 

� Legea 29/2010, de completare a legii 35/2007 privind creşterea siguranţei civice; 

�  Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.; 

� Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar; 

� Metodologia formării continue a personalului didactic din unităţile de 

învăţământpreuniversitar; 

� Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii cls. a VIII-a, a 

VI-a, a IV-a și a II- a; 

� Ordonanţa de urgenţă OU 75/2005 privind Asigurarea Calităţii în Educaţie; 
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� Ordinul 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unit. de înv.preuniversitar; 

� O.M. 4595/2009, privind evaluarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

� Programul managerial al ISJMM; 

� Raportul privind starea învăţământului la nivelul unităţii în anul şcolar 2019-2020; 

� Anexa la OMECTS nr.1409/29.06.2007 – Strategia Ministerului 

Educaţiei,Cercetării,Tineretului şi Sportului, cu privire la reducerea fenomenului de violenţă 

în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 

 

 

IV.Analiza nevoilor educaționale    

IV.1 Analiza PESTE 

 

P- Politici educaţionale 

 

În domeniul politicilor educaţionale aplicate în unitate, Şcoala Gimnazială “Ion Luca 

Caragiale” s-a dovedit a fi, prin echipa managerială şi prin calitatea profesională a corpului didactic, 

receptivă la implementarea reformei în domeniul învăţământului prin: 

 

• oferta unui program de informare, atât la ciclul preşcolar, cât şi la cel primar şi gimnazial; 

• menţinerea unui standard ridicat de pregătire, în special pentru ştiinţe şi limbi moderne; 

• implementarea unei platforme educaționale – G-suite for education – necesară pentru desfășurarea 

activităților didactice online; 

 
Provenind din medii sociale diferite, elevii din şcoală înregistrează diferenţe în ceea ce priveşte 

premisele dezvoltării personale. Şcoala încearcă să minimizeze aceste diferenţe şi să asigure şanse 

egale de dezvoltare. 

• Pentru a ridica nivelul de promovabilitate al elevilor la Evaluarea Naţională, au fost 

elaborate programe de pregătire suplimentară a elevilor la limba română şi matematică. 
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• Pentru a preîntâmpina frecvenţa scăzută la ore, abandonul şcolar, indisciplina elevilor, 

învăţătorii şi diriginţii sunt în permanentă legătură cu părinţii elevilor, prin organizarea unor 

lectorate cu părinţii, monitorizând în mod permanent situaţia elevilor. 

• Se desfăşoară în fiecare an activităţi de prevenire a delincvenţei juvenile, de educaţie civică 

şi consiliere pe diverse teme juridice în colaborare cu Poliţia de proximitate, Serviciul de 

Reintegrare Socială şi Supraveghere de pe lângă Tribunalul Maramureş, Direcţia de Sănătate 

Publică, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Maramureş şi alte 

instituţii abilitate. 

 

E - Economic 

În municipiul Baia Mare, nivelul de trai destul de scăzut are efecte negative asupra şcolii: 

• condiţii grele de viaţă şi de studiu pentru elevii provenind din familiile cu părinţi şomeri;  

• diminuarea motivaţiei pentru învăţătură a elevilor; 

• dezbinarea unor familii din cauza lipsurilor materiale; 

• plecarea multor părinţi în străinătate, în căutarea de locuri de muncă şi lăsarea copiilor în grija 

bunicilor; 

• şanse reduse pentru absolvenţii cu studii medii de a găsi un loc de muncă. 

În domeniul economic, se pune accent pe crearea unor condiţii optime în desfăşurarea 

procesului instructiv –educativ.O importanţă deosebită se pune pe identificarea unor surse de venituri 

extrabugetare şi utilizarea acestora pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru (achiziţionarea de 

calculatoare, înnoirea mobilierului în 4 săli de clasă, zugrăvirea acestora).Din păcate, sunt greu de 

obţinut fondurile necesare pentru înlocuirea şi modernizarea instalaţiilor sanitare, a instalaţiei electrice, 

a mobilierului. 

S-Social 

Creşterea numărului de profesori cu gradul didactic I certifică gradul înalt de pregătire a 

colectivului de cadre didactice. 

Profesorii cu vechime, care au o experienţă bogată la catedră, caută să sprijine şi să îndrume 

profesorii tineri, care sunt la începutul carierei. 

Cadrele didactice tinere care funcţionează în şcoala noastră se confruntă cu nevoia de a se 

pregăti pentru susţinerea orelor şi pentru dezvoltarea profesională şi materială. 
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T- Tehnologic 

Mijloace de informare pentru elevi şi cadre didactice. 

1. Televiziune prin cablu: 

Majoritatea familiilor beneficiază de televiziune prin cablu; elevii pot urmări programe 

educative pe canale ca Animal Planet, Cultural, National Geographic. 

2. Internet: 

Numărul familiilor care au calculatoare conectate la internet a crescut în ultimii ani. Şcoala 

noastră pune la dispoziţia elevilor 1 laborator de informatică, dotat cu calculatoare conectate la 

internet, precum şi sprijin personalizat de iniţiere în utilizarea calculatorului. 

 

E - Ecologic 

Pe măsură ce tehnologia evoluează, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în domeniul 

ecologic, din grijă faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale 

mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens, şcoala noastră participă la programe de 

educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali. 

 

 

IV.2 Analiza  SWOT 
 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, 

analizând atât mediul intern, cât şi mediul extern, pe următoarele paliere: 

             a)  – oferta curriculară 

             b) – resursele umane 

             c) – resursele materiale şi financiare 

             d) – relaţiile cu comunitatea 

 

a) OFERTA CURRICULARĂ 

Puncte tari: Puncte slabe: 

-Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala -  Programe şcolare încărcate; 
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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.) în 

conformitate cu standardele naţionale; 

-  Atingerea, în mare parte, a finalităţilor 

specifice, pe niveluri de şcolarizare; 

- Existenţa şi aplicarea planului cadru pentru 

fiecare ciclu de şcolarizare; 

-  Scheme orare realizate eficient; 

-  Cunoaşterea de către cadrele didactice  a 

planurilor cadru de  învăţământ, a ghidurilor de 

evaluare şi a manualelor alternative; 

-  Lipsa unor mijloace didactice auxiliare 

pentru uzul elevilor; 

- Incapacitatea unor cadre didactice de a 

recepta şi aplica metodele şi tehnicile moderne 

de învăţare şi evaluare; 

 

Oportunităţi: Ameninţări: 

-  Existenţa cursurilor de perfecţionare 

acreditate pentru cadrele didactice; 

-  CDȘ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei 

de informare şi cunoaştere în diferite domenii 

de activitate; 

-  Promovarea, în rândul elevilor, a unei linii 

moderne naţionale şi internaţionale în vederea 

protecţiei mediului înconjurător; 

-   Posibilitatea aplicării realiste a programelor 

de învăţământ, activitatea  concentrându-se pe 

elev (şi nu pe colectivitate), asigurându-se un 

raport just între educaţia pentru toţi şi educaţia 

pentru fiecare; 

- CDȘ permite valorificarea abilităţilor 

individuale. 

-Insuficienta diversificare şi adecvare a CDȘ-

urilor la cerinţele şi solicitările  părinţilor şi 

elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru 

învăţare, precum şi interesul pentru această 

unitate de învăţământ; 

-  Programul încă excesiv informaţional şi 

încărcat; 

-  Gama redusă de CDȘ oferită de şcoală poate 

duce la alegerea numărului minim de ore din 

Planul cadru şi, prin urmare, la o formare 

minimală şi incompletă a elevului; 

-  Instabilitatea economică şi socială. 
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 b) Resurse umane 

CADRE DIDACTICE 

 

Puncte tari: Puncte slabe: 

- colaborarea bună școală- Primărie; 

- personal didactic cu înaltă pregătire 

profesională şi experienţă bogată; 

- calitatea corpului profesoral e reflectată şi de 

faptul că, din totalul de 34 de cadre didactice, 

aproape 60 % au gradul didactic I; 

-  atmosfera bună de muncă-spirit de echipă, de 

ataşament şi de fidelitate faţă de unitate; 

- cadre didactice care au parcurs stagii şi 

cursuri de formare continuă; 

- cadre didactice formate prin programe 

naţionale şi internaţionale în cadrul 

programelor europene LLP şi Erasmus Plus; 

- cadre didactice din unitate implicate în 

activităţi metodice la nivel judeţean; 

- implicarea în actul decizional a unui număr 

cât mai mare de cadre didactice; 

- implicarea managerului în responsabilizarea 

cadrelor didactice şi a personalului de a recepta 

noul; 

- folosirea modalităţilor tradiţionale de 

evaluare; 

-  sprijin insuficient al familiilor elevilor; 

-  dezinteresul unor elevi faţă de activitatea de 

formare şi învăţare; 

 

Oportunităţi: Ameninţări: 

- necesitatea continuării cursurilor de formare -  rutina unor cadre didactice; 
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continuă pe tot parcursul vieţii a cadrelor 

didactice, indiferent de vârstă şi grad didactic; 

-  adaptarea CDȘ la cerinţele şi specificul local; 

-  organizarea de activităţi educative atractive 

şi eficiente, atât pentru elevi, cât şi pentru 

părinţi; 

-  dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu 

instituţii de artă şi cultură, instituţii de 

învăţământ preuniversitar şi universitar. 

-  lipsa de motivaţie pentru activităţile 

extraşcolare; 

- implicarea scăzută a părinţilor în activitatea 

şcolii; 

- tendinţa de a nu duce la îndeplinire unele 

sarcini extradidactice; 

 

 

 

ELEVI 

Puncte tari: Puncte slabe: 

-  existenţa unor elevi dornici de performanţă; 

-  dorinţa elevilor de a se implica în activităţi 

extracurriculare, de voluntariat şi chiar în 

organizarea lor; 

-  realizarea unor fluxuri tradiţionale de 

colaborare cu şcolile şi instituţiile din judeţ; 

-  situarea la nivelul mediu pe judeţ în ceea ce 

priveşte rezultatele elevilor la examenele 

testelor naţionale. 

- existenţa a circa 15% elevi cu carenţe în 

educaţia de bază ; 

- absenteismul elevilor provenind din familii 

disfuncţionale ; 

 

Oportunităţi: Ameninţări: 

- implicarea unor elevi în probleme specifice 

vârstei şi şcolii; 

-   dorinţa unor elevi de a atinge performanţe; 

-  existenţa unor programe de formare şi 

informare a părinţilor; 

- deschiderea tinerei generaţii către operarea pe 

calculator. 

- lipsa de motivaţie a unor elevi; 

-  posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar 

în condiţiile socio-politice actuale; 

-  lipsa unui mediu familial adecvat pentru unii 

elevi, migraţia părinţilor datorită lipsei 

locurilor de muncă. 

 

 

b) Resurse materiale şi financiare 
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Puncte tari: Puncte slabe: 

-  o bază materială corespunzătoare capabilă să 

asigure un învăţământ eficient, formativ-

performant; 

- local propriu cu destinaţie specifică; 

-   starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea 

în normele de igienă şcolară corespunzătoare; 

-  resurse informatizate existente; 

- condiţii foarte bune de aprovizionare cu apă, 

încălzire  şi energie electrică; 

- preocuparea conducerii unităţii şcolare în 

dezvoltarea bazei materiale; 

- venituri extrabugetare mici (sponsorizări 

episodice, donaţii întâmplătoare) 

-  fondul de carte al bibliotecii este reactualizat,  

există interes pentru procurarea de fonduri în 

vederea achiziţionării unor  cărţi de 

specialitate, manuale, etc. 

-  lipsa unor spaţii pentru activităţi 

extracurriculare; 

-   uzura fizică şi morală a unei părţi din 

materialul didactic; 

 

Oportunităţi: Ameninţări: 

- parteneriat cu comunitatea locală: Primărie, 

părinţi, ONG-uri, firme,  în vederea obţinerii 

unor fonduri extrabugetare; 

- găsirea resurselor financiare extrabugetare 

pentru dotarea  şcolii prin contracte de 

sponsorizare şi parteneriate specifice. 

 

-  posibilitatea ca Primăria să nu dispună 

întotdeauna de resursele corespunzătoare 

cerinţelor şcolii; 

-  buget modest; 

- insuficienţa resurselor financiare pentru 

 dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a 

şcolii. 

 

d) Relaţiile comunitare 

Puncte tari: Puncte slabe: 

- implicarea părinţilor ca parteneri în educaţia 

elevilor; 

- slaba colaborare cu şcoala a unor părinţi; 

-   puţine activităţi desfăşurate în şcoală care să 
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-  semestrial, comisia de prevenire a violenţei 

organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei şi 

Jandarmeriei în scopul prevenirii delincvenţei 

juvenile şi a accidentelor rutiere; 

- întâlniri semestriale cu Comitetul Reprezentativ 

al Părinţilor, suplimentate de consultaţii 

individuale cu părinţii; 

-   dezvoltarea relaţiei profesori – elevi-părinţi se 

realizează şi prin intermediul serbărilor şcolare; 

- orientarea şi consilierea vocaţională a elevilor; 

-   contactele cu diverse instituţii pentru realizarea 

unor activităţi   extracurriculare precum: excursii, 

vizionări de spectacole, introducerea elevilor în 

mediul comunitar şi contribuţia la socializarea lor. 

implice coparticiparea părinţilor. 

 

Oportunităţi: Ameninţări: 

- cererea exprimată de elevi privind desfăşurarea 

de activităţi comune părinţi – elevi-profesori; 

-   disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, 

ONG-uri, Biserica, Poliţia, instituţii culturale); 

- interesul liceelor de a-şi prezenta oferta 

educaţională; 

-  legături cu alte unităţi de învăţământ, pentru 

realizarea unor schimburi de experienţă; 

-   realizarea unor proiecte de parteneriat 

educaţional cu alte instituţii de învăţământ, 

instituţii de artă și cultura, ONG-uri, etc. 

-  realizarea unor proiecte cu finanțare europeană. 

-   nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor 

pot conduce la slaba implicare a acestora în viaţa 

şcolară; 

-   organizarea defectuoasă a activităţilor de 

parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar 

inversarea efectelor scontate; 

-  instabilitatea la nivel social şi economic a 

instituţiilor potenţial partenere; 

-   slaba informare privind specificul şi 

inadecvarea activităţilor propuse de către 

instituţiile partenere 

 

 
 
 
 
 



28 

 

 
 
 

 
 

V. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI 
 

 
 

Pornind de la punctele tari şi oportunităţile  prezentate la diagnoză,  urmărind compensarea 

slăbiciunilor şi evitarea ameninţărilor şi vizând mereu îndeplinirea misiunii şi atingerii ţintelor reliefate 

anterior, vom acţiona în mod judicios  pentru dezvoltarea unuia  sau a mai multor domenii funcţionale: 

a)    dezvoltarea curriculară; 

b)    dezvoltarea resurselor umane; 

c)     dezvoltarea bazei materiale; 

d)    atragerea de resurse financiare; 

e)     dezvoltarea relaţiilor comunitare; 

f)      dezvoltarea managementului la nivelul şcolii; 

g)    dezvoltarea informaţională. 

 

a)  Dezvoltarea curriculară 

� Optimizarea activităţii didactice la toate disciplinele în concordanţă cu planurile deînvăţământ, 

adoptarea curriculumului naţional prin consultarea elevilor şi a părinţilor. Se va realiza un curriculum 

la decizia şcolii cu adecvare maximă la nevoile actuale şi de perspectivă ale educabililor, astfel încât să 

răspundă la întrebarea: «Curriculum-ul la decizia şcolii este util elevilor pentru integrarea lor în 

societatea democratică nou integrată în Uniunea Europeană?» Se va proiecta astfel încât să aibă forţă 

reală de a genera în educabili cunoştinţe, abilităţi, capacităţi, atitudini, antrenarea în cât mai multe 

domenii experenţiale, din perspectiva cât mai multor tipuri de învăţare, în perspectiva «şanselor egale» 

– să aibă calitatea de a genera în principal tocmai acele achiziţii în toţi educabilii pentru care a fost 

conceput. 

� Stabilirea ofertei pe discipline opţionale cât mai aproape de cerinţele elevilor şi părinţilor; 

� Centrarea acţiunilor pe elev-comunitate şi nu pe şcoală-profesor; 

� Modernizarea actului didactic prin folosirea metodelor active de grup, în predare-învăţare, a 

metodelor alternative în evaluare; 
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� Echilibrarea componentelor formativ-informativ, educativ-instructiv, creativ. 

� Derularea unor activităţi cu caracter stimulativ şi antrenant pentru elevi; 

� Participarea activă a partenerilor educaţionali la activităţile şcolii şi a şcolii în viaţacomunităţii; 

� Modernizarea activităţilor extracurriculare pe teme de actualitate :protecţia mediului, păstrarea 

tradiţiilor şi a obiceiurilor locale, influenţa mass-mediei în viaţa şcolarăetc. 

� Participarea activă a partenerilor educaţionali la activităţile şcolii şi a şcolii în viaţa comunităţii. 

 

b) Dezvoltarea resurselor umane  

� Consultarea elevilor şi a părinţilor pentru dezvoltarea curriculum-ului la decizia 

şcolii;                                                       

� Realizarea progresului şi a performanţei şcolare; 

�  Asumarea unui rol activ al şcolii, în raport cu nevoile, problemele, posibilităţile comunităţii; 

� Creşterea nivelului la învăţătură, disciplină şi frecvenţă a elevilor; 

� Implementarea în şcoală a unor proiecte educaţionale pe teme de absenteism, integrare socială. 

� Evaluarea permanentă a cadrelor didactice; 

� Actualizarea pregătirii profesionale, metodice şi de specialitate prin participarea tuturor 

cadrelor didactice la cursuri de formare continuă organizate de C.C.D., proiecte sau cursuri ale unor 

Universităţi şi Instituţii acreditate de minister; 

� Reconsiderarea funcţiei responsabililor de catedră şi a relaţiei acestora cu managerii şcolii şi cu 

celelalte cadre didactice; 

� Comunicarea deschisă  cu I.S.J.-ul, Primăria etc.; 

� Elaborarea unei fişe de sarcini pentru fiecare cadru didactic cu responsabilităţi concrete, nu 

formal, teoretice, neverosimile; 

� Corpul profesoral va fi format corespunzător, în vederea promovării  unui învăţământ formativ, 

prin metode active, de grup; 

� Colaborarea cu Consiliul reprezentativ al Părinţilor; 

� Orientarea şi consilierea elevilor în vederea orientării şcolare şi profesionale; 

� Realizarea unor programe la nivelul şcolii / judeţean şi în colaborare cu Inspectoratul Şcolar, 

Direcţia de Sănătate, Poliţie,ISU, care să formeze tânărul ca bun cetăţean, informat şi pregătit 

pentru viaţă;  

Programele vor fi centrate pe:    

- cunoaşterea şi respectarea legislaţiei ţării; 
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- combaterea infracţionalităţii juvenile; 

- lupta împotriva tutunului, alcoolului; 

- campania împotriva drogurilor; 

- campania împotriva traficului de persoane; 

- educaţia sanitară; 

- apărarea în faţa cataclismelor naturale: cutremure,  inundaţii, incendii,etc. 

- protecţia consumatorului; 

- protecţia mediului, etc. 

� Disponibilitatea elevilor de a se adapta la schimbările impuse şi de a spori propriile exigenţe 

pentru a face faţă examenelor de sfârşit de ciclu gimnazial; 

� Cuprinderea tuturor absolvenţilor clasei a VIII-a în licee și școli profesionale; 

� Creşterea ponderii elevilor cu rezultate foarte bune; 

� Creşterea procentului de promovabilitate la examenele naţionale; 

� Creşterea eficienţei valorificării aptitudinilor elevilor prin îmbunătăţirea procesului de predare-

evaluare, prin stimulente materiale etc. 

� Mobilizarea comunităţii locale în identificarea şi utilizarea propriilor resurse umane; 

� Creşterea interesului pentru educaţie din partea părinţilor sau a susţinătorilor legali. 

 

c) Dezvoltarea resurselor materiale 

Planul de dezvoltare instituţională pentru unitatea noastră şcolară cuprinde, pentru anul şcolar 

2020- 2021 şi, în perspectivă, pentru următorii ani: 

� Dezvoltarea bazei materiale, prin: 

- achiziţionarea de material didactic; 

- dotarea tuturor celor implicați în actul educațional cu tablete/laptop-uri; 

- reparaţii, igienizări; 

- reabilitarea bazei sportive în vederea bunei desfăşurări a activităţii de educaţie fizică; 

- reamenajarea aleilor; 

- reamenajarea şcolii prin: 

� Stabilirea urgenţelor privind lucrările de reparaţii şi igienizări; 

� Recondiţionarea prin mijloace proprii a mobilierului şcolii şi al materialelor didactice; 

� Realizarea de material didactic de către cadrele didactice şi elevi în vederea completării 

materialelor existente; 
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� Identificarea unor noi surse de finanţare extrabugetare; 

� Utilizarea eficientă a resursele bugetare. 

 

d) Dezvoltarea resurselor financiare 

� Identificarea unor noi resurse financiare extrabugetare; 

� Atragerea de sponsorizări pentru necesitățile şcolii; 

� Obţinerea de fonduri pentru renovări şi modernizări pe baza unor proiecte viabile; 

� Achiziţia de echipamente în urma negocierilor, după o atentă examinare a pieţei pentru 

obţinerea de facilităţi suplimentare; 

� Creşterea şi diversificarea resurselor financiare; 

� Realizarea unor activităţi cu elevii, în cadrul proiectelor educaţionale, care se vor finaliza prin 

confecţionarea unor obiecte şi produse cu vânzare. 

 

e) Dezvoltarea relaţiilor comunitare        

�  Atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali, în realizarea optimă a activităţii 

educaţionale; 

� Dezvoltarea de programe de parteneriat european; 

� Asigurarea legăturii cu toţi factorii şi cu toate instituţiile cu care şcoala colaborează permanent şi 

direct: I.S.J., C.C.D,Primărie; 

� Îmbunătăţirea parteneriatelor cu instituţiile implicate în activităţi de protecţie şi ocrotire a 

mediului înconjurător; 

� Dezvoltarea de programe de parteneriat cu unităţi şcolare similare din ţară, cu ONG-uri, instituţii 

de artă şi cultură; 

� Popularizarea ofertei şcolare cu scopul atragerii de parteneri pentru derularea unor programe în 

parteneriat; 

 

f) Dezvoltarea managementului la nivelul şcolii 

Calitatea managementului şcolar reprezintă o prioritate a strategiilor şi politicilor de dezvoltare 

instituţională la nivelul sistemului şi al unităţii de învăţământ. Aceasta calitate este cuantificată în 

impactul activităţii asupra altor grupuri, comunităţi locale, O.N.G.-uri, firme particulare, etc., lucrul în 

echipă la nivelul managerial, colaborarea cu alţi manageri din exteriorul unităţii şcolare, dezvoltarea 

competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce  în ce mai complexe. 
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Pentru anul şcolar  2020 -2021 şi pe termen lung, activitatea managerială cuprinde, ca 

obiective  principale: 

� Ridicarea standardului unităţii şcolare prin obţinerea unor rezultate mai bune în educaţia elevilor, 

evaluarea rezultatelor fiind măsurată prin rezultate obţinute de elevi pe discipline, la diverse 

competiţii, participări la dezbateri, proiecte şi programe prin intermediul parteneriatelor etc. 

� Reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării şanselor; 

� Dezvoltarea simţului de apartenenţă la comunitate al elevilor; 

� Reorganizarea echipei manageriale, în vederea unei mai eficiente implicări în redimensionarea 

activităţilor la nivelul unităţii şcolare (la toate compartimentele) şi obţinerea unor rezultate mai 

bune în coordonarea programelor, acţiunilor etc. 

� Elaborarea documentelor de proiectare, organizare, control şi evaluare la timp, pentru a asigura 

bunul mers al instituţiei şcolare; 

� Eficientizarea activităţii echipei de conducere prin sarcini concrete, punctuale, măsurabile. Se 

vor identifica şi stabili priorităţile, deciziile corecte, problemele şcolii, autoformarea continuă; 

� Promovarea esenţializată a proiectelor în scopul creşterii impactului asupra comunităţii locale; 

� Stabilirea relaţiei de parteneriat cu familiile elevilor pentru o mai eficientă colaborare şi susţinere 

a proiectelor şcolii; 

� Comunicarea cu autorităţile locale: Primăria, Consiliul local şi ISJ pentru susţinerea proiectelor 

educaţionale; 

� Stabilirea priorităţilor privind baza materială, dotările, investiţiile etc., susţinerea financiară 

printr-o proiecţie bugetară realistă şi pe anii următori; 

�  Modificarea obiectivelor conform planului managerial, bazat pe obiectivul strategic al calităţii în 

educaţie, relaţionarea cu alte instituţii de cultură şi învăţământ, în vederea atingerii parametrilor de 

performanţă; 

� Dezvoltarea spiritului de echipă, sprijinirea, monitorizarea şi eficientizarea activităţii, deschidere 

către nou, dezvoltarea spiritului democratic. 

� Menţinerea încadrării unităţii şcolare  cu personal didactic în specialitate bine pregătit, deschis la 

nou; 

� Evaluarea documentelor de planificare a activităţii manageriale la nivelul Consiliului Profesoral 

și al Consiliului de Administraţie; 

� Asigurarea modului de comunicare deschis, principial, într-un flux continuu; 
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 g)  Dezvoltarea resurselor informaționale    

� Absolvirea unor cursuri de formare şi perfecționare în domeniul TIC; 

� Accesul tuturor cadrelor didactice şi al elevilor la actul didactic; 

� Realizarea portofoliilor individuale şi la nivel de catedre şi comisii de lucru; 

� Întocmirea unor programe şi proiecte manageriale, educaţionale şi de parteneriat; 

� Întocmirea unor rapoarte de analiză şi informare asupra activităţii educative; 

� Întocmirea ofertei şcolii pentru curriculum la decizia şcolii; 

� Diseminarea experienţei dobândite de cadrele didactice prin parteneriate şi cursuri de formare 

şi perfecţionare; 

� Promovarea imaginii şcolii în mass-media locală, judeţeană, naţională; 

� Actualizarea paginii Web a şcolii. 

Toate aceste resurse vor fi canalizate pentru a asigura obiectivele specifice şi finalităţile celor două 

cicluri ale procesului instructiv-educativ din şcoala noastră. 

Etape: 

-  momentul la care începe strategia: semestrul I, an şcolar 2017/2018 

-  momentul finalizării acesteia: semestrul II, an şcolar 2020/2021. 

Principalele etape în realizarea proiectului de dezvoltare instituţională: 

� monitorizarea desfăşurării proiectului – semestrial 

�  evaluare – sfârşitul fiecărui an şcolar 

Etapele de derulare a proiectului se vor eşalona pe termen scurt (semestrial), mediu (anual), dar 

şi pe termen lung (perioada 2017-2021). 

 

 Am ales obiectivele menționate şi nu altele, deoarece: 

� consider că acestea sunt absolut necesare pentru existenţa şi dezvoltarea unităţii noastre 

şcolare; 

� respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale; 

� sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile; 

� folosesc mai eficient resursele disponibile; 

� conduc la creşterea calităţii educaţiei în şcoală; 

� favorizează lărgirea accesului la educaţie al copilului, prin aplicarea unui învăţământ formativ; 
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� crește calitatea educaţiei în şcoală, prin folosirea în mod eficient a resurselor disponibile, dar şi 

prin relaţiile de parteneriat încheiate cu diverşi factori implicaţi în procesul educaţional. 

Toate aceste etape ale proiectului de dezvoltare instituţională se vor realiza prin negociere cu 

grupurile interesate şi persoanele-cheie din comunitate, implicate în procesul instructiv-educativ. 

Proiectul reflectă nevoile şi interesele întregii comunităţi. Strategia se va analiza în cadrul Consiliului 

de Administraţie, în toate etapele ei, cu reprezentanţi ai cadrelor didactice, ai părinţilor, ai elevilor, ai 

comunităţii şi ai altor grupuri importante, precum şi cu persoane-cheie din comunitate.    

  Planurile operaţionale vor fi concepute pentru fiecare activitate cuprinsă în programele de 

dezvoltare din strategie. 

 

       Rezultate aşteptate 

  Rezultatele aşteptate funcţionează şi ca indicatori generali de performanţă ai întregii strategii: 

dacă au fost obţinute aceste rezultate, înseamnă că strategia a fost aplicată cu succes. În funcţie de 

obiectivele şi de opţiunile strategice pe care le-am formulat anterior, pentru fiecare dintre activităţile 

implicate de proiectul de dezvoltare aşteptăm anumite rezultate care să confirme succesul acestui 

proiect. 

Evaluarea internă va urmări stabilirea raportului dintre performanţele obţinute şi cele 

intenționate prin: autoevaluare, declaraţii de intenţii, interevaluare, interviuri, observaţie, proiecte şi 

experimente, rapoarte scrise, fişe de apreciere, înregistrări video, chestionare, teste, iar evaluarea 

externă va fi făcută de către instituțiile abilitate. 
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VI. PLAN OPERAŢIONAL 

2017 - 2021 

 

� Creşterea calităţii actului educaţional prin favorizarea accesului la informaţie şi realizarea echităţii în educaţie 

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

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaționale 

Termen de 
realizare 

Indicatori de performanţă 

1. - dezvoltarea capacităţilor şi a 
competenţelor cognitive generale şi 
speciale deschise creativităţii;  

- formarea deprinderilor, strategiilor şi 
capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor 
ştiinţifice în practica socială;  
- dezvoltarea aptitudinilor estetice creatoare 
şi integrarea lor în orice activitate umană;  

- aplicarea la ore a 
metodelor activ-participative 
şi alternative de predare-
învăţare-evaluare  
 

- conducerea şcolii;  
- cadrele didactice;  
- elevii.  
 

Pe tot parcursul  
anului şcolar  
 

80 % dintre ore se vor 
desfăşura folosind metode 
activ–participative şi 
alternative  
 

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

- realizarea lecţiilor 
folosind mijloacele media şi 
îndrumarea elevilor pentru 
folosirea mijloacelor media 
în pregătirea portofoliilor.  

- cadre didactice  
- elevi 
 

Pe tot parcursul  
anului şcolar  
 

40 % dintre lecţiile de la 
gimnaziu şi 25% dintre cele 
de la clasele primare se vor 
desfăşura folosind 
mijloacele media  

3. - elaborarea de strategii didactice optime;  
- elaborarea deinstrumente de evaluare;  

- dezbaterea în comisiile metodice a 
tipurilor de proiecte didactice 
 

-  proiectarea lecţiilor cu 
accentul pus pe abordarea 
conţinuturilor învăţării din 
perspectiva 
transcurriculară. 
 

- cadrele didactice;  
- conducerea şcolii;  
- şefii de comisii 
metodice;  

- proiectele, planurile 
sau schiţele didactice. 

Pe tot parcursul  
anului şcolar  
 

calitatea conţinutului 
proiectului, planului sau 
schiţei didactice. 
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1.2. Selectarea, pregătirea personalizată şi participarea elevilor la competiţii, concursuri și olimpiade şcolare; 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse educaționale  Termen de 
realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - selectarea elevilor cu rezultate 
deosebite în vederea participării la 
concursuri, competiţii etc.;  
- obţinerea de rezultate bune și  
foarte bune la concursuri, 
olimpiade, competiţii, atât la nivel 
local şi judeţean, cât şi la nivel 
naţional (premii, diplome etc.).  

- participarea elevilor la 
concursurile şcolare, 
competiţii şi concursuri 
sportive, olimpiade etc.  
 

- cadrele didactice;  
- elevii;  
- Consiliul de Administraţie;  
- materiale didactice;  
- fonduri speciale în vederea 
recompensării, atât a 
îndrumătorului, cât şi a celor 
îndrumaţi.  

Pe tot 
parcursul  

anului şcolar 
 

- creșterea numărului 
de premii şi menţiuni 
la fazele judeţene ale 
olimpiadelor;  
- creșterea numărului 
de participări la toate  
concursurile, 
competiţiile şi 
olimpiadele şcolare  

2. - motivarea elevilor pentru 
participarea la concursuri şi 
olimpiade şcolare  
- realizarea unei baze de date cu 
elevii capabili de performanţă 

- selectarea elevilor  capabili 
de performanţă 
 

-responsabilii  comisiilor 
metodice  
 

octombrie  - pentru fiecare 
disciplină, să fie 
selectaţi cel puțin 3 
elevi capabili de  
performanţă 

3. -planificarea activităţilor de 
pregătire să fie cunoscută de elevi  
- lucrul unitar pe discipline cu elevii 
selecţionaţi;  

-realizarea graficelor de 
pregătire pentru susţinerea 
performanţei şcolare  
 
 

- responsabilii comisiilor 
metodice  
- laboratoare şi săli media  
 

octombrie  - să existe cel puţin 
câte un cadru didactic 
la fiecare disciplină 
care efectuează 
pregătire cu elevii  

4. - evidenţierea progreselor sau a 
regreselor elevilor;  
- analizarea şi identificarea 
cauzelor acestora;  
- stimularea elevilor capabili de 
performanţe şcolare.  

- analiza diagnostică a 
rezultatelor şcolare pe clase 
sau ciclu şcolar (primar sau 
gimnazial).  
 

- cadre didactice;  
- Consiliul de Administraţie;  
- conducerea şcolii;  
- elevii.  
 

 - rezultatele şcolare 
la învăţătură pe 
cicluri de învăţământ 
şi clase  
 

5. - identificarea elevilor cu înclinaţii 
artistice şi abilităţi practice;  
- selectarea şi îndrumarea de către 

- încurajarea elevilor cu 
înclinaţii artistice şi abilităţi 
practice.  

- conducerea şcolii;  
- cadrele didactice;  
- elevii;  

 - numărul de elevi  
cu aptitudini şi 
abilităţi artistice sau 
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cadrele didactice specializate în 
vederea obţinerii de performanţe 
superioare;  
- orientarea elevilor cu aptitudini 
artistice şi abilităţi practice spre 
liceele de profil.  

 - echipament sportiv;  
 

plastice;  
- performanţele 
atinse de aceşti elevi.  
 
 

 

 

1.3. Aplicarea de către cadrele didactice a metodelor activ - participative şi alternative în activităţile de predare, învăţare, evaluare însuşite la 

cursurile de formare continuă; 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene 
de 

realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - creşterea atractivităţii orelor 
desfăşurate  
- dezvoltarea capacităţii elevilor de 
a folosi mijloace moderne de lucru 
individual;  
- creşterea eficienţei şi a valorii 
evaluărilor;  

- creşterea  eficienţei actului didactic prin 
folosirea mijloacelor moderne şi 
alternative  
 

- cadrele didactice;  
- elevi;   
- portofolii;  
 

Pe tot 
parcursul  

anului școlar 
 
 

- folosirea unei 
metode alternative 
de evaluare de 
către fiecare cadru  
didactic la fiecare 
clasă 
 

2. - îndrumarea cadrelor didactice 
debutante  
- îndrumarea cadrelor didactice care 
au inspecţii curente  
- înlăturarea aspectelor negative  

- efectuarea unor inspecţii la ore de către 
conducerea şcolii şi/sau profesorii metodişti 
din şcoală 
 

- conducerea şcolii  
- cadre didactice  
 

Semestrial - existenţa graficului 
de asistenţă la ore  
- realizarea a minim 
unei asistenţe la oră 
pentru fiecare cadru  
didactic  
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1.4. Achiziţia de mijloace media şi de materiale didactice; 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene 
de 

realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - selectarea celor mai viabile oferte; 
- achiziţia mijloacelor de învăţământ 
uşor de folosit, pentru diverse 
discipline; 
- achiziţia de mijloace de învăţământ 
relevante pentru înţelegerea 
conţinuturilor de către elevi; 

- achiziţia mijloacelor de învăţământ 
moderne  
 

- conducerea şcolii  
- responsabilul cu 
achiziții  
 

Pe tot 
parcursul  
anului 
şcolar  
 
 

- achiziţionare a cel 
puţin unui 
materialeducaţional 
pentru fiecare nivel 
de învăţământ, în 
fiecare semestru  
 

 

1.5. Utilizarea la capacitate maximă a laboratoarelor șia sălilor media; 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene 
de 

realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - cunoașterea mijloacelor şi a 
materialelor şcolare aflate în şcoală; 
- verificarea stării acestor mijloace şi 
a materialelor, pentru a fi 
recondiționate;  
- folosirea eficientă a acestor 
materiale în cadrul procesului de 
învăţământ.  

- utilizarea bazei materiale şi a mijloacelor 
didactice existente  

- cadrele didactice;  
- elevii;  
- mijloacele şi  
materialele  
didactice existente în 
şcoală.  

Pe tot 
parcursul  
anului 
şcolar  
 

- existenţa orarelor  
de desfăşurare a 
activităţilor în  

laboratoare și în sala 
multimedia/CDI 
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1.6. Colaborarea cu Asociaţia de părinţi sau alte organizaţii pentru recompensarea financiară a elevilor cu rezultate deosebite. 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene 
de 

realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - identificarea unor surse de premiere 
(contribuţia voluntară a părinţilor, 
Asociația de părinți etc.) 

- colaborarea cu Asociaţia de părinţi 
pentru atragerea fondurilor necesare  
premierii  

- fişe pentru donarea 
a 2% din impozit; 
- cadre didactice;  
 

mai 
 
 

- colectarea a cel 
puţin 50 de fişe de 
2% pentru 
Asociaţie  

2. - formularea scrisorilor de 
sponsorizare  
- colaborarea reciproc avantajoasă cu 
agenţi economici din zonă 

- atragerea altor fonduri pentru premierea 
elevilor  
 

- cadre didactice  
- consumabile  

Pe tot 
parcursul  
anului 
şcolar  
 

- trimiterea a cel 
puţin 10 solicitări de 
sponsorizare către 
agenţi economici şi 
obţinerea a două 
rezultate pozitive  

 

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

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene 
de 

realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - prezentarea ofertei de opţionale  
- alegerea opţionalelor de către elevi 
şi părinţi  
 

- stabilirea disciplinelor din CDŞ pentru 
fiecare clasă prin consultarea elevilor şi a 
părinţilor  

- elevii;  
- părinţii  
- diriginţii  
- conducerea şcolii  

februarie 
 

- disciplinele din 
CDŞ-uri să fie 
alese în funcţie de 
opţiunile elevilor 
şi ale părinţilor  
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1.8. Motivarea elevilor să obţină rezultate deosebite la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare prin evidenţierea lor pe site-ul școlii sau pe 

panouri special amenajate și chiar în presa locală. 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene 
de 

realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - evidenţierea rezultatelor deosebite  
- creşterea stimei de sine a elevilor  
- creşterea motivaţiei de a obţine 
rezultate deosebite  

- actualizarea site-ului şcolii şi a panourilor 
cu premianţi  
 

- cadrele didactice;  
- elevi;   
- panouri  
- site-ul şcolii  
 

Pe tot 
parcursul  
anului 
şcolar  
 

- afișarea tuturor 
elevilor premianți 
pe panoul special 
amenajat; 
- prezentarea 
elevilor și a 
rezultatelor acestora 
pe site-ul școlii; 

2. - evidenţierea rezultatelor deosebite  
- creşterea stimei de sine a elevilor 
creşterea motivaţiei de a obţine 
rezultate deosebite  

- premierea elevilor în cadru festiv  
 

- cadrele didactice;  
- elevi;   
 

iunie - organizarea a cel 
puţin unei festivităţi 
pentru evidenţierea 
elevilor merituoşi. 

 

2. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva 

dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale 

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

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene de 
realizare 

Indicatori de performanţă 

1. - dezvoltarea capacităţii de 
comunicare a elevilor;  
- realizarea educaţiei estetice.  

- desfăşurarea unor evenimente 
artistice și culturale 
 

- cadre didactice;  
- elevi;  
- recuzită. 

mai 
 

- desfășurarea de activități 
educative, prilejuite de diverse 
aniversări (zilele școlii, de ex.) 
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2. - stimularea interesului elevilor 
pentru anumite domenii;  
- dezvoltarea curiozităţii de a 
cerceta, investiga şi de a 
prezenta propriile interpretări.  

- desfăşurarea unor sesiuni de 
comunicări ale elevilor şi 
cadrelor didactice pe teme date, 
la diferite discipline.  
 

- cadre didactice;  
- elevi;  

- comunitatea locală.  
 

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar 

- desfăşurarea sesiunii de 
comunicări şi referate la cel puţin 
3 discipline  
 
 

3. - dezvoltarea fizică şi sănătoasă 
a elevilor;  
- inocularea spiritului de 
fairplay şi de competitivitate;  

- realizarea de legături între 
elevii şcolii sau / şi cu elevi din 
alte şcoli.  

- desfăşurarea unor competiţii 
şcolare sportive, atât pe plan 
intern, cât şi pe plan local sau 
judeţean.  
 

- profesorii de 
educaţie fizică;  
- elevi;  
- baza sportivă.  
 

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar 

-  desfăşurarea decompetiţii 
sportive  
 
 

4. - cultivarea respectului faţă 
de valorile umane;  

- cunoaşterea semnificaţiei 
sărbătorilor religioase şi legale.  

- organizarea unor manifestări 
educative, culturale, artistice, 
religioase şi sociale, cu prilejul 
sărbătorilor religioase şi legale.  

- şefii comisiilor 
metodice;  
- elevi.  
 

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar 

- desfăşurarea de activități.  
 

 

2.2. Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la activităţi în cadrul proiectelor şi la acţiuni de voluntariat 

 
Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene de realizare Indicatori de 
performanţă 

1. - colaborarea cu părinţii, în 
vederea cunoaşterii modului în 
care petrec timpul liber elevii;  
- organizarea de activităţi 
extraşcolare (excursii, drumeţii, 
manifestări sportive etc.);  
- diversificarea ofertei şcolii 
pentru petrecerea creativă a 
timpului liber;  

- realizarea de instructaje cu elevii 
participanţi la excursii, drumeţii, 

- folosirea eficientă a 
timpului liber de către elevi. 
 
 
 
 

- cadrele didactice;  
- elevii;  
- părinţi;  
- mijloace materiale  
 

Pe tot parcursul  
anului şcolar 

- 80 % dintre elevi să 
participe într-un an la 
două activităţi care 
îmbină acţiunile din 
proiecte cu petrecerea 
timpului liber  
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tabere, vizite, deplasări la spectacole 
etc., în vederea prevenirii 
accidentelor.  

2. - cunoaşterea calendarului de 
desfăşurare a acestor activităţi;  
- implicarea părinţilor, alături de 
elevi şi cadre didactice  
 

- participarea la acţiuni de 
voluntariat în cadrul 
programelor ecologice sau 
care vizează comportamentul 
în societate al indivizilor  

- cadrele didactice;  
- elevii;  
- părinţi;  
 

Pe tot parcursul  
anului şcolar 

-  participarea la 
activități de 
voluntariat  
 

 
2.3. Participarea profesorilor şi a elevilor la programe şi parteneriate cu alte şcoli 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse educaţionale Termene de 
realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - afirmarea intenţiei şcolii noastre de a intra în 
legătură cu alte unităţi şcolare din ţară sau străinătate;  
- stabilirea de contacte şi colaborare cu şcolile care 
răspund ofertei noastre;  
- stabilirea în comun a tematicii şi a calendarului 
acţiunilor comune;  
- realizarea unor schimburi de experienţă la nivelul 
conducerii şcolii, a cadrelor didactice şi a elevilor;  

- contactarea acestor organisme;  

- realizarea de 
legături cu alte 
unităţi școlare din 
ţară sau din 
străinătate, 
încheierea 
protocoalelor de 
colaborare  
 

- conducerea şcolii;  
- Consiliul de  
Administraţie;  
- cadre didactice;  
- elevi;  
- programele de 
activităţi comune;  
-INTERNET.  
 

Pe tot 
parcursul  
anului 
şcolar 

- încheierea de 
parteneriate cu  
şcoli şi instituţii din 
ţară şi străinătate. 
 
 

 

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

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse educaţionale Termene de 
realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - întocmirea de către profesorii diriginţi a 
tematicii orelor de dirigenţie;  
- acordarea, în cadrul acestor ore,a unei ponderi 
mai ridicate activităţilor de consiliere şi orientare 

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

- profesorii diriginţi;  
- elevii;  
- părinţii;  
- fişa OSP.  

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar  

- teme la consiliere 
şi orientare la clasa 
a VIII-a, care 
vizează orientarea 
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socio-profesională;  
- întocmirea fişei de orientare şcolară şi 
profesională (OSP) fiecărui elev.  

 
 

 școlară şi 
profesională 
 

2. - cunoaşterea activităţilor OSP;  
- stabilirea termenelor şi responsabilităţilor 
privind activităţile OSP.  

- întocmirea tematicii 
activităţilor Comisiei 
O.S.P. în anul şcolar 
curent.  

- membrii comisiei 
OSP;  
- calendarul 
activităţilor.  

octombrie - calitatea şi 
obiectivitatea 
ctivităţilor comisiei 
OSP.  

3. - dezvoltarea abilităţilor de informare privind 
cariera;  
- formarea şi dezvoltarea capacităţii decizionale;  
- informarea elevilor din clasele terminale cu 
privire la modalităţile de continuare a studiilor.  

- comunicarea reţelei 
liceelor, a şcolilor de 
arte şi meserii, a 
pofilelor, specializărilor, 
numărului de locuri din 
cadrul acestora 

- comisia OSP;  
- diriginţii claselor a 
VIII-a;  
- reprezentanţi ai 
liceelor;  
- oferta liceelor.  

semestrial -  gradul de 
cunoaştere al 
reţelei liceale și 
profesionale 
 

4. - prezentarea ofertei educaţionale ,,pe viu’’, 
studierea acesteia şi alegerea variantei optime.  
 

- organizarea unor 
întâlniri cu 
reprezentanţii liceelor.  
- participarea elevilor  
de la clasa a VIII-a la 
Târgul liceelor 

- comisia OSP;  
- diriginţii cls. a VIII-a  
 

Semestrul II - liceele din oraş 
să-și prezinte 
oferta educațională 
elevilor şcolii  
 
 

 
 
 
3. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară 

3.1. Păstrarea unei evidenţe clare şi permanente a populaţiei şcolare;  

 
Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene de 
realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - informarea rapidă a părinţilor cu privire la 
situaţia şcolară sau disciplinară a elevilor;  

- întărirea legăturii părinte-copil, pentru diminuarea 

- informarea operativă a 
familiei asupra progreselor 
sau a neajunsurilor 

- învăţătorii;  
- profesorii  
- diriginţi;  

lunar 
 

- existenţa 
graficului de 
consiliere 
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riscului de eşec sau abandon şcolar;  
- alegerea, în comun (părinte – profesor 
diriginte),a metodelor şi mijloacelor optime 
pentru înlăturarea cauzelor eşecului şcolar sau 
pentru încurajarea elevilor, în vederea creşterii 
randamentului şcolar al acestora. 

constatate în pregătirea şi 
comportamentul elevilor, 
pentru conjugarea 
eforturilor în vederea 
încurajării sau a remedierii  
acestora.  

- părinţii;  
- conducerea şcolii;  
 

educaţională a 
părinţilor şi a 
lectoratelor cu 
părinţii  
 

2. - cunoașterea numărului de elevi înscrişi; 
- înscrierea situaţiei elevilor în documentele 
şcolare corespunzătoare;  
- identificarea elevilor cu cerinţe educative 
speciale  
- identificarea elevilorai căror părinţi sunt plecaţi 
în străinătate  

- păstrarea unei evidenţe 
clare şi permanente a 
populaţiei şcolare  
 
 

-învăţătorii;  
-secretariatul; 
- profesorii diriginţi. 
 
 

octombrie  - evidenţa clară a 
situaţiei școlarizării 
elevilor;  
- evidenţa clară a 
elevilor ai căror 
părinţi sunt plecaţi 
în străinătate, a  
elevilor cu CES  

3. - transcrierea în mod corect şi la timp în 
cataloagele şcolii, registrele matricole sau alte 
documente, a datelor referitoare la elevi (nume, 
prenume, adresă, note, situaţie şcolară etc.);  

- completarea, pe baza informaţiilor oferite de 
catalog, a registrelor matricole.  

-completarea corectă a 
cataloagelor şi a registrelor 
matricole pentru fiecare 
clasă. 
 

- învăţătorii;  
- secretara;  
- profesorii 
diriginţi.  
- registre matricole;  
- cataloage.  

Pe tot 
parcursul  
anului 
şcolar 

- modul şi 
operativitatea 
înscrierii datelor în 
catalog sau 
registru matricol.  
 

 

 

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

 
Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene de 
realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - scăderea decalajelor de pregătire dintre elevi; 
- comunicarea mai bună privind progresul 
elevilor; 

- realizarea  graficului 
activităţilor de lucru a 
elevilor cu CES cu 
profesorii itineranţi  
 
 

- cadrele didactice;  
- elevii;  
 
 

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar  
 

- toți elevii care 
dețin certificate 
CES să lucreze cu 
profesorul itinerant; 
- 10 % dintre 
elevii fără 
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certificate CES să 
fie înscriși în 
programul de 
recuperare; 

2. - integrarea elevilor cu CES;  
- lucrul diferenţiat, pentru ca elevii să-şi poată 
forma competenţele de bază 

- realizarea proiectării  
activităţilor la clasă 
pentru elevii cu CES  
 

-cadrele didactice;  
- elevii;  
 

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar  

- pentru toți elevii 
cu CES să se 
aplice programe 
diferențiate; 

3. -reducerea decalajelor în pregătirea elevilor  
- ajutarea elevilor pentru creşterea încrederii în 
forţele proprii  

-realizarea pregătirii  
suplimentare pentru 
elevii cu ritm lent de 
învăţare  

- cadrele didactice;  
- elevii;  

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar  

- 50% dintre elevii 
cu ritm lent de 
învăţare să fie 
cuprinşi în 
programe de 
pregătire 
suplimentară 

4. - aducerea la cunoştinţa elevilor a disciplinelor 
la care se organizează susţinerea evaluării 
naționale şi a programelor corespunzătoare;  
- întocmirea graficului activităţilor de pregătire;  
- desemnarea profesorilor care săse ocupe de 
respectarea acestui grafic;  
- rezolvarea de subiecte-tip în cadrul şedinţelor 
de pregătire.  

- pregătirea specială şi 
unitară a elevilor pentru 
susţinerea Evaluării 
Naţionale  
 

- conducerea  
şcolii;  
- cadrele didactice;  
- elevii;  
- materiale 
consumabile  
 

Semestrul al 
II-lea 

- 80 % dintre elevii 
de clasa a VIII - a 
să participe la 
activităţi de 
pregătire 
suplimentară 
 

 

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

 
Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene de 
realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1.  - cunoaşterea stilului de învăţare a elevilor  
- stabilirea stilului predominant de învăţare al 
fiecărei clase  

- realizarea sondării 
elevilor, pentru a putea 
determina stilul de învăţare  
 

- diriginţi  
- consilier  
psihopedagog  
- consumabile  

octombrie - pentru toți elevii 
școlii să se 
stabilească stilul 
de învăţare  
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2.  - punerea în valoare a aptitudinilor elevilor  
- creşterea calităţii actului educaţional  
- aplicarea activităţilor diferenţiate de către 
cadrele didactice  

- aplicarea metodelor şi 
strategiilor didactice 
relevante pentru stilul de 
învăţare al clasei de elevi  
 

- cadrele didactice;  
- elevi;   
 

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar  
 

- fiecare cadru 
didactic de la 
gimnaziu să 
realizeze o oră pe 
săptămână 
folosind educaţia 
diferenţiată 

 

3.4. Accesul tuturor elevilor la baza materială a școlii; 

 
Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene de 
realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - creşterea numărului de cititori  - funcţionarea la parametri 
optimi a bibliotecii şcolii  

- bibliotecar  
- elevi  
- fondul de carte  

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar  

- creşterea cu 10% 
a numărului de 
cititori faţă de anul 
şcolar precedent  

2. - încurajarea elevilor să folosească computerul, 
în scopul educaţiei proprii;  
- dezvoltarea competenţelor de lucru cu 
mijloacele informatice  

- desfăşurarea orelor TIC 
în laboratorul de 
informatică 
 

-cadrele didactice;  
- elevii;  
- laboratorul de 
informatică 

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar  

-  toate orele de 
TIC desfăşurate 
în faţa 
computerului  

3. -dezvoltarea competenţelor de a interpreta 
imagini sau de a înţelege texte folosind 
mijloacele media  
- creşterea atractivităţii orelor  

-desfăşurarea orelor  
folosind mijloace media  
 

- elevii  
- cadre didactice  
- săli media sau  
laboratoare  

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar  

- la fiecare clasă 
să fie realizată cel 
puţin o lecţie 
săptămânal 
folosind  
mijloace media  

4. - sporirea eficacităţii orelor de sport  
- creşterea performanţei şcolare în sport  
- creşterea nivelului de sănătate a elevilor şcolii  

- desfăşurarea orelor  
de educaţie fizică şi sport 
în sala de sport  
 

- elevii  
- cadre didactice  
- sala de sport  
 

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar 

- toate orele de sport 
să se desfăşoare 
folosind baza 
sportivă a școlii. 
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3.5. Flexibilizarea programelor şi a ofertei educaţionale, permanent adaptate la cerinţele social–economice şi pornind de la solicitările 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai actului educaţional 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Termene de 
realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - cunoaşterea de către elevi şi profesori a 
activităţilor desfăşurate cu scopul prevenirii şi 
combaterii delincvenţei juvenile.  
 

- întocmirea  programului 
anual privind combaterea  
delincvenţei juvenile  

- conducerea şcolii;  
- membrii ai IJP 
Baia Mare, poliţia 
de proximitate;  
- elevi;  
- cadre didactice.  

semestrial  - reducerea 
manifestărilor 
violente în rândul 
populației școlare;  

2. - cunoaşterea activităţilor care au drept scop 
reducerea absenteismului;  
- reducerea şi chiar eradicarea acestui fenomen 
social negativ în cadrul şcolii.  

- întocmirea programului 
anual de reducere a 
absenteismului şi de  
combatere a abandonului 
şcolar.  

-conducerea şcolii  
- comisia de 
monitorizare a 
frecvenţei elevilor;  
- cadre didactice;  
- părinţi. 

octombrie  -  reducerea cu 
20% a absenţelor 
nemotivate și a 
riscului de 
abandon şcolar  
 

3. - stabilirea cât mai exactă a cauzelor care au dus 
la insuccesul şcolar; 

- îmbunătăţirea stilului didactic, în vederea sporirii 
gradului de participare a elevilor la procesul 
educativ;  
- stabilirea unor relaţii strânse între şcoală şi 
familie;  
- îmbunătățirea condiţiilor de pregătire ale elevilor 
acasă, precum şi a climatului de muncă în clasă;  

-stabilirea  strategiilor 
pentru prevenirea şi 
înlăturarea eşecului şcolar. 
 

- cadre didactice;  
- conducerea şcolii;  
- elevii;  
- părinţi.  
 

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar  

- scăderea cu 2% 
a mediilor între 5 
şi 7  
 

4. - întocmirea fişelor psihopedagogice ale elevilor;  
- evitarea raporturilor bazate pe superioritate-
inferioritate  
- cunoașterea sistematică, continuă, cu 
instrumente şi metode ştiinţifice, a personalității 
celui educat.  

- optimizarea relaţiei 
profesor - elev.  
 

- cadrele didactice;  
- elevii;  
- fişa şcolară;  
- consilierul  
psihopedagog 

Pe tot 
parcursul  
anului şcolar 

- existenţa 
relaţiilor de 
parteneriat între 
cadre didactice şi 
elevi;  
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5. Eficientizarea actului de evaluare și gestionarea optimală a organizării și desfășurării Evaluării Naționale 
 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse 
educaţionale 

Responsabilităţi Termene de 
realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. Construirea unor 
situaţii de 
învăţare adaptate 
nivelului evaluat 
al elevului 

-Proiectarea de lecțiiaxate pe 
conținuturile ce urmează să fie 
evaluate. 
- Respectareaprocedurilor de 
aplicare şiinterpretare a testelor 
iniţiale și finale, elaboratepe 
nivel de studiu,disciplină. 

Auxiliare didactice 
Metodologii 
Modele de teste 
Copiator 
 

Cadre didactice 
Elevi 

Permanent  -administrareade teste 
inițialeși finale la toate 
disciplinele 
- îmbunătățirea 
rezulatatelorde la 
evaluareainițială la 
ceafinală 

2. Susținerea 
învățării durabile 
a elevilor 

-Recurgerea la analogii,scheme, 
ierarhizări conceptuale, în 
vedereaintegrării informaţiilor 
înmemoria de lungă durată 
- Stabilirea de obiectiverealiste 
pe secvenţe deînvăţare, cu accent 
pe formarea şi 
dezvoltareacompetenţelor 
- Alocarea de sarcinidiferenţiate 
de învăţare. 

Spații școlare 
Mijloacemoderne 
deînvățămant 
Fișe de lucru 
Materialdidactic 
inovativ 

Cadre didactice 
Elevi 
Comisii metodice 

Permanent -creștereanumărului 
de lecțiiinteractive 
bazate pemetode 
participative 
- rezultate bune la 
testele sumative 

3. Sprijinirea cadrelor 
didactice 
în consolidarea 
metodelor 
eficiente de 
evaluare 

-Însușirea 
metodelorcomplementare 
deevaluare de cătreprofesori 
(portofoliu, referat, proiect etc.) 
-Utilizarea diverselortipuri de 

evaluare pentru a le testa eficiența 
-Formarea competențelorde 
autoevaluare aleelevilor 

Ghidurimetodice 
Auxiliaredidactice 
Fișe 
deautoevaluarepentru 
elevi 
Imprimantă  
Copiator 

 Finalul anului 
școlar 

-creșterea numărului 
de profesori care 
recurg la tehnici 
moderne de evaluare -
cel puțin 50% 
dintre elevi capabili să 
își autoevalueze 
competențele 

4. Creşterea 
performanţelor 
elevilor la 

-Elaborarea testelor deevaluare 
la nivelul unitățiide învățământ în 
corelaţiecu modelele furnizate 

Imprimantă 
Copiator 
Modele teste 

 Finalul anului 
școlar 

- promovabilitate de 
80% 
-diferențereduse între 
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evaluărilecurente 
și de sfârșit de ciclu 

deCNEE  
-Pregătirea suplimentarăa 
elevilor în vederea susținerii 
evaluării naționale 
- Analiza comparativăîntre 
notele obţinute deelevii 
claselora II-a, a IV-a, aVI-a, a 
VIII–a, la 
Evaluarea naţională şicele 
obţinute la clasă ladisciplinele 
de examen 

notele de la clasă și 
cele obținute la 
evaluareanațională 

 
 
5. Deschiderea sistemului educațional din unitate și de formare profesională către societate, către mediile: social, economic și 

cultural 
 

5.1. Formarea corpului profesoral pentru revalorificarea metodelor clasic – tradiţionale 

 
Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse educaţionale Termene de 
realizare 

Indicatori de performanţă 

1. - obţinerea de noi competenţe în 
domeniul didacticii, specialităţii şi 
metodicii predării  
- aplicarea noilor metode de predare – 
învăţare– evaluare  
- formarea în domeniul managementului 
grupului de elevi şi management 
educaţional  

- participarea cadrelor 
didactice la programele 
de formare continuă 
 
 

- oferta de formare  
- cadre didactice  
- bugetul şcolii  
 

Pe tot 
parcursul  
anului 
şcolar 

- 60% dintre cadrele 
didactice să participe anual 
la cursuri de formare  
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5.2. Realizarea unui program de formare continuă personalizat al întregului personal al şcolii, în conformitate cu prevederile legale 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse educaţionale Termene de 
realizare 

Indicatori de performanţă 

1. - cunoașterea metodologiilor cu privire la 
înscrierea şi acordarea gradelor didactice  
- sprijinirea prin mijloace materiale şi 
informaţionale a cadrelor didactice 
interesate în acest sens;  
- existențaunei evidenţe clare a celor 
înscrişi.  

- evidenţa clară a celor 
înscrişi la grade didactice  
 
 
 

- conducerea şcolii;  
- secretariatul;  
- registre privind evidenţa 
cadrelor didactice;  
- avizierul şcolii.  
 

Pe tot 
parcursul  
anului 
şcolar 

- afişarea în cancelarie şi 
informarea electronică 
privind condiţiile de 
înscriere la gradele 
didactice  
 
 

2. - cunoașterea activităţilor de perfecţionare 
şi a datei desfăşurării acestora;  
-existența solicitărilor din partea cadrelor 
didactice cu privire la organizarea 
programelor de perfecţionare;  
- existențaunei strânse colaborări între 
şcoală şi instituţiile abilitate pentru 
activităţi de perfecţionare (universităţi, 
C.C.D., ISJ, Institute de Ştiinţe ale 
Educaţiei etc.).  

- alcătuirea unor  grafice 
cu cadrele didactice care 
doresc să participe la 
stadiile de perfecţionare 
şi perioada aferentă 
acestora 
 

- conducerea şcolii;  
- Comisia de 
perfecţionare  
- secretariatul;  
- cadrele didactice;  
- pliante, studii.  
 

Pe tot 
parcursul  
anului 
şcolar 

- evidenţa formării  
continue a cadrelor 
didactice la intervale de 5 
ani  
 
 

3. - existenţa cadrelor didactice formatoare  
- propuneri de programe de formare  
- colaborarea şcolii cu instituţii care 
realizează formarea continuă 

- participarea cadrelor 
didactice la realizarea de  
programe de formare 
continuă 

- cadre didactice  
- consumabile  
 

Pe tot 
parcursul  
anului 
şcolar 

-  implicarea a cel puţin 3 
cadre didactice în 
activităţi de formare la 
nivel judeţean  

 

5.3. Constituirea bugetului pentru formarea continuă şi alocarea acestuia în funcţie de necesităţile de formare ale personalului şcolii 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse educaţionale Termene de 
realizare 

Indicatori de 
performanţă 
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1. - cuprinderea unor sume necesare pentru 
formarea continuă 
- identificarea priorităţilor de acordare a 
cestor sume  
- distrubuirea proporțională a sumelor 
obţinute din finanţarea per elev 

- constituirea şi execuţia 
bugetului şcolii pentru 
formarea continuă a 
cadrelor didactice  
 
 

- CA  
- cadre didactice  
- contabilitate  
 

decembrie - suma din  bugetul 
şcolii aprobată 
pentru formare 
continuă 
 
 

 

 

 

5.4 Popularizarea ofertelor de formare ale CCD Baia Mare şi alealtor instituţii care realizează astfel de activităţi 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse educaţionale Termene de 
realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1.  - existențaunei colaborări strânse între 
şcoală şi C.C.D.;  
- cunoașterea activităţilor desfăşurate de 
C.C.D.;  
- organizarea de acţiuni prin care 
profesorii formatori ai C.C.D. să susțină 
activități în cadrul şcolii noastre. 

- popularizarea activităţii 
CCD  
 

- conducerea şcolii;  
- Comisia de 
perfecţionare  
- secretariatul;  
- avizierul şcolii;  
- cadrele didactice. 

Pe tot parcursul  
anului şcolar 

- cunoaşterea 
activităţilor C.C.D.;  
- anual, cel puțin 10 
cadre didactice 
implicate în 
activităţile C.C.D.  
 

2.  - asigurarea accesului egal al cadrelor 
didactice la formarea continuă prin 
programe europene (POSDRU)  
- accesul cadrelor didactice la programele 
de formare continuă oferite de instituţii 
abilitate  
 

- popularizarea 
activităţilor de formare 
oferite prin programe şi 
proiecte europene de 
diverse instituţii  
 

- conducerea şcolii;  
- Comisia de 
perfecţionare  
- secretariatul;  
 

Pe tot parcursul  
anului şcolar 

- cunoaşterea 
activităţilor de 
formare oferite prin 
proiectele POSDRU.;  
- 3 cadre didactice 
implicate în programe 
de formare continuă 
prin POSDRU sau cu 
alte instituţii  
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5.5. Diseminarea rezultatelor activităţilor de formare 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Etape de lucru Resurse educaţionale Termene de 
realizare 

Indicatori de 
performanţă 

1. - întocmirea tematicii cercurilor şi a 
comisiilor metodice;  
- participarea activă a tuturor cadrelor 
didactice;  
- susținerea unor lecţii-model de cadrele 
didactice la anumite discipline şcolare.  

- participarea cadrelor 
didactice la activităţile 
cercurilor pedagogice şi a 
comisiilor metodice.  
 
 

- conducerea şcolii;  
- şefii comisiilor  
metodice;  
- cadrele didactice;  
- elevii.  

Pe tot parcursul  
anului şcolar 

- prezenţa cadrelor 
didactice la cercuri 
pedagogice şi 
comisii metodice  
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VII. Implementarea planului operațional 

 
1. Consultare 

Acţiuni în vederea actualizării, monitorizării, evaluării PDI:  

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Informarea actorilor educaţionali în legătură cu procesul de elaborare a PDI.  

3.Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PDI prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor şcolii, autorităţilor locale, interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local.  

4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în analizei 

mediului extern.  

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.  

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în 

cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali ai şcolii.  

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea 

obiectivelor şi priorităţilor.  

8. Elaborarea planurilor operaţionale.  

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, oferta de şcolarizare);  

• documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii 

– secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă); 

• documente de prezentare şi promovare a şcolii;  

• chestionare, discuţii, interviuri;  

• rapoarte scrise ale ISJ întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

2. Monitorizarea şi evaluarea 

Implementarea PDI - ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar procesul de 

monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare și actualizare a PDI prin:  

• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  
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• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie;  

• activităţi de control intern;  

• corectare periodică şi actualizare.  

a) Monitorizarea 

Monitorizarea acestui plan se va realiza urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane 

(profesori, elevi, părinţi) şi non-umane, în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin 

fiecărui obiectiv. În procesul de monitorizare se urmăreşte:  

- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor;  

- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;  

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

Ca instrumente de monitorizare, se folosesc:  

- observaţiile;  

- discuţiile cu elevii;  

- asistenţa la ore;  

- sondaje scrise şi orale;  

- întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de administraţie, Consiliu profesoral etc.  

b) Evaluarea  

Evaluarea PDI se va face atât pe parcursul derulării lui, cât, mai ales, la finele anului şcolar, când se 

vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile necesare pentru un plan de acţiune al 

şcolii viitor, adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul potrivit.  

 

Instrumente de evaluare  

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

• raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate;  

• acţiuni corective în situaţii când performanţa este mai mică decât aşteptările.  

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

evaluare următoarele:  

• autoevaluare;  

• interevaluări;  

• declaraţii de intenţii  
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• interviuri de evaluare;  

• observaţii folosind ghiduri de observaţie;  

• fişe de apreciere;  

• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului.  

În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect de dezvoltare al 

şcolii, se va acorda atenţie următoarelor elemente:  

• respectarea misiunii şi a viziunii;  

• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect;  

• analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă strategică în parte;  

• corelaţia dintre resurse si obiectivele alese;  

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

ţinte.  

 

c) Responsabilităţi  

Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează activitatea 

de învăţământ informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse sunt distribuite 

astfel:  

• managerii, pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor 

didactice, creşterea performanțelor şcolare şi parteneriate  

• responsabilii comisiilor metodice, pentru creşterea randamentului şcolar.  

• directorul adjunct şi consilierul educativ, pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru 

cele legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare.  

 

d) Indicatorii de performanţă 

Din perspectivă managerială, o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o funcţionare 

optimă sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii indicatori de performanţă amintim:  

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

• stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de 

semnificaţii datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri obiective);  

• enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare;  
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• adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului, atunci când prin monitorizare şi 

evaluare se impune acest lucru. 

 

3. Acţiuni pentru implementarea cu succes a planului strategic 

 
o Planul strategic va fi transformat în planuri operaționale anuale, care vor fi revizuite şi 

modificate cu regularitate; 

o Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui 

membru. Se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului. 

o Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi strategii de 

motivare). 

o Prin Consiliu de Administraţie, se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru 

implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de implementare şi va raporta 

Consiliului de Administraţie schimbările intervenite. 

 


